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Odense, den 15. marts 2023  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE 
 
 

 

Repræsentantskabsmøde 2023 

 
Indkaldelsen til FHFs årlige repræsentantskabsmøde er nu tilgængelig. Mødet afvikles 

Mandag den 8. maj 2023 på Scandic Odense kl. 18.30.  

Se invitation og vejledning i tilmelding på følgende link.: Repræsentantskabsmøde 2023.  

 

Fynsmesterskaberne 

 
Vi nærmer os så småt turneringsafslutningen, og derfor også afgørelsen på, hvem der bliver 
kåret som dette års Fynsmestre! 
 
I de rækker hvor der kun er én pulje bliver puljens nr. 1 kåret som Fynsmester / Rækkevinder. 
 
I de rækker hvor der er 2 eller flere puljer skal Fynsmesterskabet afgøres ved en 
mesterskabskamp, hvilket finder sted i følgende rækker: 
 
Serie 2 Kvinder og Herrer 
Serie 3 Kvinder og Herrer 
Serie 4 Kvinder og Herre 
U-13 Pige B 
U-11 Pige B 
U-11 Pige C 
U-11 Drenge C 
 
Disse kampe skal være afviklet senest 30. april. 
- Hvor kampen skal spilles, afgøres ved lodtrækning, der offentliggøres i en nær fremtid, og 
som den enkelte forening bliver informeret yderligere om. 
 
I år tilbyder FHF en ordning, hvor I som forening selv kan overrække pokal og guldmedaljer til 
jeres egen mulige vindende hold. I får derfor nu muligheden for at give glæden ved 
pokaloverrækkelsen videre til f.eks. jeres egen formand, ungdomsansvarlig, trænere eller en 
anden selvvalgt person, som selv kan foretage overrækkelsen ved den afsluttende kamp, eller 
måske i stedet til en afslutningsfest, i halvlegen i en anden håndboldkamp på jeres 
hjemmebane, eller til en anden god anledning, der passer jer bedst.  
- De foreninger som har hold med chance for at vinde deres respektive række, har fået en mail 
omhandlende denne situation, som vi håber I hurtigt vil tage stilling til. 
 
Husk, at hold i børne- og ungdomsrækkerne, som anvender spiller(e) med 
aldersdispensation ikke kan blive kåret som rækkevinder eller deltage i 
Fynsmesterskabet, jf. DHF’s Turneringsreglement for Øvrige Rækker.  
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/repraesentantskabsmoede-2023/tilmelding/
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Afsluttende Mesterskab (AM) for Ungdom 

Foreninger med ungdomshold i Divisionsrækkerne skal være opmærksom på, at der spilles 
om AM. Informationen om dette mesterskabsspil kan ses hér: 

Ungdoms Afsluttende mesterskaber (AM) | Håndbold.dk (haandbold.dk) 

 

”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.  

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. 

 

https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/turneringer-staevner/staevner/ungdoms-afsluttende-mesterskaber-am/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/traening/traeningsprogrammer/
mailto:jaf@dhf.dk
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Børnestævner 2023-24 sæsonen 

 
Der er nu aktivitetsplan for børnestævner i sæsonen 2023-24 klar, den ligger inde sammen 
med dette ugecirkulær på hjemmesiden. 
 

Hvis I ønsker at jeres hold skal spille på hjemmebane til stævner næste sæson, så reserver 

allerede nu haltid på de datoer hvor stævnerne ligger. 

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 skal gives: 
 - Nye dommeraspiranter | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
I kan læse mere om initiativet ved at læse det vedhæftet dokument. 
 
 
 

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. 

mailto:midl.fhf@dhf.dk
mailto:midl.fhf@dhf.dk
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Kampflytninger 

 
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) 
 
 
 

Mulighed for ny samarbejdsklub 

 
Denne forespørgsel har vi fået fra Sportsclub Bayer 05, som søger en ny samarbejdsklub her i 
Danmark. Hvis dette kunne have interesse for jer, så er I være hjertens velkommen til at 
kontakte klubben: 
 
” SC Bayer 05 Uerdingen (SC Bayer 05 Uerdingen e.V.)  is a sports club in Krefeld near 
Düsseldorf. This club has a total of over 5,500 members in 30 sports. 
 
This also includes handball with almost 200 members. In the youth field, we currently have 8 
teams between the ages of 5 and 18 with around 150 players. 
 
We are looking for a partner club in Denmark in the youth field that is interested in a holiday 
exchange with us. We are thinking of teams from the age of 14 who then visit each other for a 
week during the holidays and train together. 
 
Can you please recommend suitable clubs and provide us with the contact details. You are 
also welcome to forward my contact details (see below). 
 
It would be nice if we could get such a partnership between a Danish and a German handball 
club. Thank you in advance for your support. 
 
With sporty greetings 
Thomas Floethe 
 
 

 
Sportclub Bayer 05 Uerdingen e.V. 
Löschenhofweg 70 
47829 Krefeld 
www.scbayer05.de 
Kontakt: 
Fon +49 (0)2151 444 6 33-40 
Fax +49 (0)2151 444 6 33-10 
Email: tfloethe@scbayer05.de 

 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 15. marts, kl. 22.09 

https://www.dhf.dk/media/6205/haandoffice-kampflytninger.pdf
https://www.scbayer05.de/
http://www.scbayer05.de/
mailto:tfloethe@scbayer05.de

