
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
Odense, den 14. december 2022  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 
 

Kampredigering for 2. halvsæson 

Vær opmærksom på, at kampredigeringsperioden starter:  
 

Senest torsdag d. 14/12, kl. 20.00 
 

og slutter 
 

Søndag d. 18/12, kl. 23.59 

I bedes orientere jer i det vedhæftet dokument, hvor alle informationer om 
kampredigeringen står beskrevet. Skulle I have nogle tvivlsspørgsmål i denne 
forbindelse, så kan Peter-Tommas fra administrationen altid kontaktes: 
- 66 13 43 11 
- Ptm.fhf@dhf.dk 
 

Oprykning til U-15 2. division  
 
Fra vores lokale U-15 Pige A-række, er det kun 1. pladsen fra de to puljer, som rykker op i 2. 
division efter ombrydningen. 
Derimod er det både 1., 2. og 3. pladsen fra U-15 Drenge A-rækken, som rykker op i 2. 
division efter ombrydningen. 
 
Husk, at 2. division er en fællesrække med JHF, og at man derfor med garanti får 
modstandere fra Jylland, hvis man bliver placeret heri. Der bliver dog selvfølgelig taget højde 
for de geografiske placeringer af de enkelte deltagende foreninger, hvilket betyder, at man kun 
har relativt kort kørselsafstand til de respektive modstanderhold.  

 

Trækning af aldersdispensationer 

 
Vær opmærksom på, at ungdomshold som har benyttet sig af spillere i 1. halvsæson med en 
aldersdispensation, ikke kan kåres som puljevindere og derfor ikke kan indgå i afsluttende 
mesterskabskampe ved afslutningen af 2. halvsæson. 
Medmindre, at administrationen i FHF, senest tirsdag d. 3/1-23, får at vide, at 
aldersdispensationen på den pågældende spiller skal annulleres. I så fald dette gøres, så 
deltager det respektive hold igen på lige vilkår med de andre hold i rækken ifht. at blive 
rækkevindere og deltagelse i mesterskabskampe.  
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Ungdomspokalturnering – 3. runde 

 
Der er nu trækket lod til 3. runde af Ungdomspokalturneringen. 
 
Kampene kan ses inde i ”Håndboldinfo”. 
 
Absolut sidste spilledato for disse kampe er torsdag d. 5/1-23. 

- I bedes derfor kontakte jeres modstander hurtigst muligt og sammen finde et passende 
kamptidspunkt. 

 
Sidste frist for påsættelse af kamptidspunkt via Håndoffice er onsdag d. 22/12-22. 
 
Kampprogrammet for ungdomspokalturneringen er i år ”ret stramt”, da vi har relativt mange 
deltagende hold, og derfor også mange runder, som skal afvikles inden finalestævnet lørdag 
d. 4. marts. 
 
 
 

Fynske Cup Ungdom – 2. runde 

 
Som skrevet i propositionerne for Ungdomspokalturnering, så bliver de hold som ikke 
kvalificeres til næste runde, opsamlet i den såkaldte Fynske Cup Ungdom. 
- Husk, at finalekampene i Fynske Cup Ungdom bliver spillet sammen tid og samme sted som 
finalekampene i Ungdomspokalturneringen – nemlig lørdag d. 4. marts i Vissenbjerghallerne. 
 
Og der er nu trækket lod til 2. runde af Fynske Cup Ungdom. 
 
Kampene kan ses inde i ”Håndboldinfo”. 
 
Absolut sidste spilledato for disse kampe er torsdag d. 5/1-23. 

- I bedes derfor kontakte jeres modstander hurtigst muligt og sammen finde et passende 
kamptidspunkt. 

 
Sidste frist for påsættelse af kamptidspunkt via Håndoffice er onsdag d. 22/12-22. 
 
Kampprogrammet for Fynske Cup Ungdom er ligeledes ”ret stramt”, da vi har relativt mange 
runder som skal afvikles inden finalestævnet lørdag d. 4. marts. 
 
 
 

Inspiration til træningsprogrammer for børn 

 
 
Er du træner for et U7, U8, U9 eller U11 hold, så er det nu muligt at tilmelde dig ugentlige 

træningsprogrammer som inspiration til den daglige træning.  

Dansk Håndbold Forbunds træningsprogrammer er bygget op over konceptet for "Rigtig, sjov 

håndbold". Det er en inspiration og skabelon til træning for årgangene U7-U8, U9 og U11.  

Træningerne er bygget op således, at der er skabt struktur, genkendelighed og progression 

over tid, og er skabt med fokus på børnenes udvikling.  

Der er til de fleste øvelser lagt videoer ind, så du kan lade sig visuelt inspirere, og 

der kan i øvelserne også differentieres, så der er muligheder for udvikling af både 

de øvede samt mindre øvede børn. 

https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
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Træningsprogrammerne sendes ud pr. mail én gang ugentligt til alle børnetrænere der har 

tilmeldt sig til programmerne for årgangene U7-U8, U9 eller U11. Du kan også sagtens 

tilmelde dig flere årgange ad gangen, hvis du vil lade dig inspirere flere steder.  

Du kan gå ind og tilmelde dig via dette link: Træningsprogrammer. 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til træningsprogrammerne, er du velkommen 

til at kontakte projektleder, Jakob Fryd på jaf@dhf.dk. 

 

Sæsonens kurser 

 
Vi fortsætter med afholdelse af kurser i foråret, og arbejder på endnu et godt og spændende 
kursusprogram for foråret. 
 
Hvis I som forening har lyst til at hjælpe med at afholde nogle af disse kurser – blandt andet 
sørge for medier, haltid og mødelokale, så må I meget gerne henvende jer til midl.fhf@dhf.dk. 
Vi kvitterer selvfølgelig med et par gratis pladser på kurset. 
 
 

 

2. runde af Seriepokalturnering 

 
Der er blevet trukket lod til 2. runde af Seriepokalturneringen for både fynske herre- og 
kvindehold. Kampene kan ses hér: 
 

Herre: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
 
- Oversiddere:  
Nyborg GIF, Ollerup/Skerninge G. & I.F., Aarup BK 
 

Kvinder: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 

 
- Oversiddere: 
Korup IF 
 
Vigtigt!: 
Alle deltagende hold skal kontakte sin modstander og sammen finde et kamptidspunkt. Når 
dette er gjort, så skal dette kamptidspunkt skrives ind i Håndoffice for den respektive kamp.  
Vær opmærksom på, at seneste spilledato for 2. runde er torsdag d. 15/12. 
Vær samtidig opmærksom på, at der ikke må påsættes et kamptidspunkt tidligere end én uge 
efter det tidspunkt, hvor man skriver det ind i Håndoffice, hvilket skyldes omstændigheder 
omkring dommerpåsætning. 
 
 
 
 
 
  

4. runde af Landspokalen 

 
På fredag, d. 16/12 trækkes der lod til 4. runde af Landspokalen, både for Kvinderne og 
Herrerne.  
 

https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/traening/traeningsprogrammer/
mailto:jaf@dhf.dk
mailto:midl.fhf@dhf.dk
https://haandbold.dk/raekker/raekke/54548
https://haandbold.dk/raekker/raekke/54549
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Vær ydermere opmærksom på, jævnfør invitationen til Landspokalturneringen, at de løbende 
fynske tabere automatisk overgår til deltagelse i Fynske Cup. Dette sker til og med 4 runde - 
såfremt holdet højst spiller i Fynsserien. 
 
 
 

2. runde af Fynske Cup 

 
2. runde af Fynske Cup er ligeledes offentliggjort.  
 
De deltagende foreninger og deres kampe ser således ud:  
  
Herre:  

 
 
Kvinder:  

  
 
I bedes kontakte jeres modstander og finde frem til et passende kamptidspunkt. 
Sidste spilledato for disse kampe er torsdag d. 24/11 
 
Lodtrækningen til 2. runde finder sted fredag d. 9/12. 
 
 
 
 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 7. december, kl. 15.02. 
 


