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Odense, den 25. januar 2023  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE 
 
 

 

Ullerslev Budcentrals Ungdomspokal-finalestævne 

 

Lørdag d. 4. marts afholdes Finalestævnet for vores to ungdomspokalturneringer, hhv. 
Ungdomspokalturneringen og Fynske Cup Ungdom. Det foreløbige kampprogram for 
finalestævnet kan ses i det vedhæftet dokument. 
 
Begge turneringerne er i fuld gang med at blive afgjort, hvor mange ungdomshold kæmper en 
brav kamp for at avancere sig selv til næste runde. 
 
Vi har i år ekstraordinært mange kampe, som skal spilles inden finalestævnet, hvilket gør at 
terminerne for hvornår de enkelte runder skal være spillet er ret ”stramme”. 

Der er blevet trukket lod til 4. runde i Fynske Cup Ungdom for de årgange, hvor der endnu ikke 
er blevet fundet frem til en finalekamp. 

Alle deltagende hold skal derfor være opmærksom på, at alle kampene for denne runde skal 
være afviklet SENEST TORSDAG D. 2/2-23  

 

 

Kampflytning ifbm. VM for Herrelandsholdet 

 

Som det forhåbentlig er alle bekendt, er det danske Herrelandshold deltagende i kvartfinalen 

ved Verdensmesterskaberne i Håndbold.  

Skulle det ske, at Danmark vinder denne kamp, er de efterfølgende sikret at skulle spille med 

om en medalje, uanset udfaldet af semifinalekampen. 

Finalen spilles søndag kl. 20.30 og kampen om bronze kl. 18.00, og derfor åbnes muligheden 

for gebyrfri flytning af turneringskampe, men kun ved enighed foreningerne imellem.  

Denne mulighed for kampflytning gælder kun for de kampe, hvor én eller begge af de 

deltagende hold ikke kan nå hjem for at se landskampen, hvori Danmark spiller. 

Tilbuddet om kampflytning som enten er placeret samme tidspunkt som guld- ELLER 

bronzekampen gælder kun for kampe i FHF-regi: 
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Kampe administreret af JHF, deriblandt alle divisionsrækker for ungdom og senior, samt U-17 

A og U-19 A, kun kan flyttes jf. de regler JHF har lagt i denne forbindelse.  

Flyttebegæring af FHF-kampe kan kun fremsendes via mail til vores dommerpåsætter, 

Christian Petersen:  

- cps.fhf@dhf.dk 

 Mailen skal indeholde overskriften ”Kampflytning ifbm. VM” og skal ligeledes indeholde 

kampnummeret og det nye kamptidspunkt. 

Mailen være sendt inden lørdag (d. 28/01-23) kl. 12.: 

Hvis mailen ikke er sendt inden dette tidspunkt, så vil flytteanmodningen ikke blive godkendt 

VIGTIG!: Flyttebegæring skal som vanlig indeholde en accept fra modstanderholdet.  

FHF vil senest lørdag kl. 18.00 meddele de nye spilletidspunkter på Håndboldinfo.  

Kan en flytning, mod forventning, ikke accepteres, vil foreningerne straks få besked herom.     

 

”Slutspilskampe” i enkeltturneringerne fra ungdomsrækkerne 

 
Turneringsudvalget har besluttet at tilbyde gratis deltagelse i 2-3 ”slutspilskampe” for alle  
U-13, U-11 og U-9 ungdomshold fra puljerne, hvor der er 6 eller færre hold, og som kun spiller 
én-kamps turnering. 
Disse ”slutspilskampe” har dog ikke nogen sportslig betydning, og skal derfor anses som 
værende træningskampe mod de hold som lægger relativt tættest på det enkelte hold i 
slutstillingen i den ordinære turnering.  
Det er dog helt frivilligt om man vil deltage i disse slutspilskampe.   

Disse kampe vil blive placeret i tidsperioden: mandag d. 27/3 – torsdag d. 13/4 
 
Alle relevante foreninger vil blive kontaktet af Peter-Tommas Møss fra FHF, når vi nærmere os 
turneringsafslutningen, hvor det aftales, om hvorvidt I ønsker deltagelse i de omtalte kampe. 
 
Husk, at disse kampe ikke har nogen sportslig betydning. Det er derfor kun 1. pladsen i de 
enkelte puljer fra den ordinære turnering, som bliver kåret som puljevinder. 

 

 

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.  

https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
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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. 

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. 

 

Børnestævner 

 
 
U5-8 – Program for 4/2 er tilgængeligt. 
U9 – Tilmelding til stævnet d. 11/2 er åben, og lukker d. 25/1 kl. 23.59 
U11-13 – Der er i dag åbnet for tilmelding til stævne 6, d. 25. februar 
 
Vi har desuden åbnet for muligheden for at tilmelde sig i en D-række. Her er tanken at man 
melder sig til, hvis man har et hold bestående udelukkende af nybegyndere (helt nye), måske 
med en enkelt der ikke er helt ny til håndbold. Husk det nu, kampe mod nogle i samme niveau, 
giver de sjoveste kampe. 
 
Ligeledes skal jeg gøre opmærksom på at man kan finde informationer omkring både bolde og 
brugen af piger til mixhold, på vores hjemmeside. 
 
Skriv til Michael på midl.fhf@dhf.dk hvis I har spørgsmål eller udfordringer. 
 

 

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. 
 

Dommerrekruttering 

 
Dommerudvalget i FHF har iværksat et nyt og gratis foreningsinitiativ, for at rekruttere nye 
dommere. Kort fortalt omhandler initiativet: 
 
Hvis I som håndboldklub finder frem til én eller flere aspiranter, som kunne have interesse i at 
prøve at dømme en træningskamp (uanset årgang) på egen hjemmebane, så sendes én af 
rekrutteringsambassadørerne ud til denne kamp for at guide og vejlede disse 
dommeraspiranter.  
Det kræves blot, at den enkelte håndboldklub arrangerer en træningskamp f.eks. mellem 2 af 
klubbens egne hold i en specifik årgang. Derudover skal klubben så også finde frem til den 
eller de personer, som vil prøve at dømme kampen. Slutteligt skal klubben udfylde 
denne formular på FHF’s hjemmeside, hvor informationer om træningskampen 

https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/traening/traeningsprogrammer/
mailto:jaf@dhf.dk
mailto:midl.fhf@dhf.dk
mailto:midl.fhf@dhf.dk
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skal gives: 
 - Nye dommeraspiranter | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
I kan læse mere om initiativet ved at læse det vedhæftet dokument. 
 
 
  

5. runde af Landspokalen 

 
Der er blevet trukket lod til 5. runde af Landspokalen, både for Kvinderne og Herrerne.  
Sidste spilledato for denne runde er torsdag d. 2/3-23. 
 
Herrernes kampe: 
 

 
 
Kvindernes kampe: 
 

 
 
 
Vær opmærksom på, at turneringsansvaret for Landspokalen nu overgår til HRØ.  
Hvis I har nogle spørgsmål til den videre turnering, så bedes I henvende jer til Søren Petersen: 
 
- 61 24 48 91 
- sp.hro@dhf.dk 
 
 
 
 
   
 
 
 

4. runde af Fynske Cup 
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4. runde af Fynske Cup er netop blevet offentliggjort.  

Kampene for denne runde skal være spillet senest torsdag d. 23/2-23 
- I bedes derfor kontakte jeres modstander og sammen finde frem til et passende 
kamptidspunkt 
 
De deltagende foreninger og deres kampe ser således ud: 
 
Herrerne:  
Tommerup HK – OH 77 Odense 
 
- Oversiddere: BR 66 Langeskov, DSIO Odense & Tved G. & I.  
 
 
Kvinderne: 
Fjordager IF – Bolbro IF 
Kerteminde – Søndersø IF 
Vinder af Ollerup/Skerninge / Aarup BK – Årslev Håndbold 
 
 
 
 

3. runde af Seriepokalturneringen 

 
3. runde af Fynske Cup er ligeledes blevet offentliggjort. 
Det er dog kun herrerne som skal spille kampe i denne runde, da kvinderne allerede er nået 
frem til finalekampen, som først afvikles senere på året. 
 
Herrernes semifinalekampe ser således ud, som skal være spillet senest torsdag d. 23/2-23: 
 

 
 
 
 

 

HUSK at melde afbud til kampe 

 
Skulle I være i den uheldige situation at skulle melde afbud til en kamp eller til stævner, skal I 
huske at melde afbud til modstanderen, eller den forening som er hjemmehørende i den hal 
hvor I skal spille stævne. Derudover skal vores dommerpåsætter, Christian Pedersen, også 
kontaktes herom, hvorefter han vil tage kontakten til de(n) pågældende dommer(e). 
 
Christian kan kontaktes via: 20 15 46 55 
 
 - Vi oplever nemlig desværre fortsat situationer hvor dommere er kørt forgæves, da vi ikke 
vidste, at kampene var aflyst. 

 

 

Kampflytninger 
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Ønsker I at flytte en kamp, så skal dette ske i overensstemmelse med modstanderen. Når I 
har fundet frem til et nyt spilletidspunkt, så skal dette noteres i Håndoffice via følgende 
formular: 

haandoffice-kampflytninger.pdf (dhf.dk) 
 
 
 

Praktikanter i FHF 

 
Mandag d. 30/1 starter der to studiepraktikanter i Fyns Håndbold Forbund. De to praktikanter 
hedder Mathias og Anton og læser til daglig en bachelor i Idræt & Sundhed fra Syddansk 
Universitet. 
Undervejs i deres praktikophold vil de lave nogle konkrete caseundersøgelser af udvalgte 
fynske håndboldforeninger med formålet om at afdække, hvad den enkelte forening gør for at 
fastholde og tiltrække nye medlemmer i ungdomsårgangene. Hertil har de en stor interesse i 
at få lov til at interviewe nuværende medlemmer, trænere og foreningsledere. 
Hvis I som forening findes interessant i denne forbindelse, så vil praktikanterne tage kontakt til 
jer via de kontaktinformationer, som står på jeres hjemmeside. 
Hvis I som forening selv har interesse i at indgå i disse caseundersøgelser, så er I hjertens 
velkommen til at kontakte Peter-Tommas fra FHF, som efterfølgende vil viderebringe denne 
henvisning til praktikanterne. 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 25. januar, kl. 16.14 
 

https://www.dhf.dk/media/6205/haandoffice-kampflytninger.pdf

