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FHF indbyder hermed til Seriepokalturnering for seniorhold i alle Fynske foreninger.  
 
Hvem kan deltage:  
Seriepokalturneringen er for alle Fynske foreninger med hold fra serie 1 til serie 4. Alle foreninger kan 
deltage med flere dame og herrehold i turneringen, uanset om man ligeledes deltager i DHF’s 
Landspokalturnering. Holdfællesskabshold kan ligeledes deltage i turneringen, samtidig med at 
moderklubberne ligeledes kan tilmelde hold.  
Ingen spiller kan dog deltage på mere end 1 af klubbens hold i Seriepokalturneringen. 
 
Turneringsform: 
Turneringen udskrives som en pokalturnering, hvor der bliver trukket lod til hver runde blandt de 
deltagende hold. Ingen hold seedes i pokalturneringen, alle deltager i turneringen fra 1. runde.  

Alle kampe inkl. semi- og finaler afvikles som enkeltkampe, og det vil altid være det lavest rangerende 
hold der har hjemmebane. Mødes to hold fra samme række, afgør rækkefølgen af lodtrækningen 
hjemmebanefordelen.  

Dommerpåsætning jf. højst rangerende hold. Hjemmeholdet opkræves for dommer/e (Opkræver via 
månedsregning til klubben).  

En klub med flere hold tilmeldt kan ikke møde hinanden i 1. og 2. runde. 

Såfremt en klub kommer i finalen både med Damer og Herrer får de ret til at afvikle finalerne hjemme som 
et dobbeltarrangement. (Hvis ikke andet aftales af alle, placeres det sidste spilledag)  

Turneringen afvikles jf. denne indbydelses bestemmelser samt følger derudover DHF’s 
turneringsreglement for øvrige rækker samt DHF’s propositioner for øvrige rækker.   

Terminer for runderne:  
1. runde: Afviklet senest den 29. november 2018 
2. runde: Afviklet senest den 17. januar 2019 
3. runde: Afviklet senest den 21. februar 2019 
4. runde: Afviklet senest den 21. marts 2019 

Turneringen kan udvides med flere runder, men dette afhænger af antallet af tilmeldte hold. Antallet af 
runder meldes ud, i forbindelse med lodtrækningen til 1. runde.  

Spilletid: 2 x 30, 1-2 dommere afhængigt af højst placerede hold i kampen. 

Der spilles om pokal og medaljer til nr. 1. (14 stk.) samt medaljer til nr. 2. (14 stk) 

Pris: 580 kr. pr. hold.  

Tilmelding til seriepokalturnering foregår via Håndoffice.  

Tilmeldingsfrist: 23. oktober.  

 

 
Venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
 
Turneringsudvalget 


