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Cirkl. 009-TU505 
Odense, den 30. september 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 009 – TU505 

 
 

 

Trukne hold 

 
Fynserien Herrer – Svendborg HK – Trukket pr. 29.09, Hold indsættes efter reserveholdslisten. 
 
Serie 1 Herrer – Pulje 2 – Tommerup HK 3 er trukket pr. 25.09. Og Tåsinge HK er trukket pr. 29.09 
Hold indsættes efter ansøgning 

 

Ledige pladser i Serie 1 Herrer 

 
Da der har været trækninger fra Serie 1 Herrer, og ingen blandt reserveholdlistens 4 først hold har 
ønsket at indtræde, kan der hermed ansøges om plads i Serie 1 Herrer.  
 
Dette gøres ved at sende en ansøgning til turneringsudvalget senest torsdag den 1. oktober kl. 15 med 
en meget kort begrundelse/beskrivelse af det hold som man forventer at stille med i Serie 1 Herrer. 
Mailen sendes til mwk.fhf@dhf.dk 
 
Skulle der være hold fra reserveholdslisten der ansøger, vil de have fortrinsret.  
Kun hold der ikke er berørt af oprykningsforbud vil kunne komme i betragtning. Og om muligt vil man 
blive indplaceret i den geografisk rigtige pulje. (Ændring af pulje kan forekomme)  

 

Anbefalinger og retningslinjer vedr. Covid-19  
 
Der er udarbejdet en række anbefalinger og vejledninger foreningerne i forhold til Covid-19. Her håber 
vi, at I vil kunne finde svar på en masse af de spørgsmål, der uden tvivl er i øjeblikket. I er jo altid 
velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller brug for råd og vejledning.  
Link til anbefalingerne er her. 
 

Kampredigering ændret. Sker i 2 omgange  
 
Kampredigeringen er ændre for U-17 og U-19 1. division. Det betyder også at kampene og 
kamredigeringen åbner tidligere for Fynsserien og Serie 1.  
 
Kampredigering for U-17 og U-19 1. division og U-19 Liga er 02.10 – 05.10. (Åbnes senest ca. kl. 18) 
med mulighed for at flytte efter aftale den 06.10. Programmet er endeligt den 07.10. 
Kampredigeringen for Fynsserien og Serie 1 vil være i perioden 02.10. – 10.10 (Hvor perioden den 
08.10. – 10.10 er sammen med de øvrige fynske senior og børne og ungdomsrækker) 
 
02.10 – 05.10 Kampredigering for U-17 og U-19 1. division og U-19 Liga (Åbnes senest ca. kl. 18) 
02.10 – 10.10 Kampredigering for Fynsserien og Serie 1 
04.10  Tilmeldingsfrist til de fynske Børne og Ungdomsrækker 
08.10 – 10.10. Kampredigering for øvrige Oldies, senior og børne- og ungdomsrækker 
11.10  Håndoffice er fortsat åbent for aftalte kampflytninger 
13.10 Kampprogrammet er endeligt 
18.10  Første turneringsrunde 
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Er der spørgsmål, uklarheder m.v. så ring til Morten Werner Kronborg på tlf. 66134311 i kontorets 
åbningstid eller send mail mwk.fhf@dhf.dk 

 

Invitation til U-11 og U-13 C stævne 
 
Der afholdes stævner for U-11 og U-13 C lørdag den 31. oktober i tidsrummet fra kl. 9.00-18.00. Det er 
nu muligt at tilmelde hold til de forskellige rækker.  
 
For at vi kan lykkes med at afholde børnestævner, så vil vi forsøge at holde puljerne i 3 og 4 holds 
puljer, for at minimere antallet af aktører i hallen. Men det betyder også, at I kan risikere, at I skal i flere 
haller med jeres forskellige hold på en stævnedag. Vi lægger 30 minutters pause imellem hver pulje, så 
der er tid til at tømme hallen for spillere og tilskuere, spritte af, og herefter fylde den igen med næste 
pulje. Vi opfordrer til, at alle hold møder op, omklædte og forlader hallen igen, uden at benytte 
omklædningsrummene.  
 
Som forening opfordrer vi jer til at lytte til mavefornemmelsen. Har I lyst til at deltage i et stævne med 
jeres hold? Hvis ikke, så er det bedre at melde afbud. Vi vil dog gøre alt hvad der er muligt, for at 
arrangere nogle stævner, som kan fungere i de rammer vi har at arbejde efter jf. 
sundhedsmyndighederne og Regeringens anbefalinger.  
 
OBS!! Vær opmærksom på afsnittet vedr. Corona restriktioner i indbydelsen i forbindelse med stævner.   

Find invitation U-11 stævne her 

Find invitation U-13 stævne her 

 

Husk også at tilmelding til U-9 og U-10 stævne den 24. oktober er åben. Tilmeldingsfrist er onsdag den 
7. oktober 

 

Kurser   

FHF udbyder i disse uger BTU overbygningsmoduler online. Vi har stadig 2 moduler tilbage i næste 
uge. Mandag d. 5/10 er det modulet ”Målvogter og kontraspil” fra kl. 19-21, og onsdag d. 7/10 er det 
modulet ”Fysisk træning, motorik og styrketræning for børn”.  Også fra kl. 19.00-21.00  

Læs mere i invitationen her 

 

Talentcenter træning for Piger årg. 06 

Da der er indkaldt flere piger til talentcenteret i år, finder vi det ikke forsvarligt – i forhold til Corona 
restriktionerne – at nøjes med at afholde én træning pr. måned. Det samlede hold vil derfor blive delt op 
i 2, og det betyder at første samling, der var planlagt til onsdag den 7. oktober, skubbes til ultimo 
oktober.  

Vi forventer at kunne melde nye træningsdatoer og holdinddeling for pigerne ud til klubberne i starten af 
næste uge.  

Drengenes plan forsætter uændret og der er første træning onsdag den 21. oktober i Ryslinge Hallen. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.30. september 2020 kl. 15:27. 
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