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Cirkl. 024-TU512 
Odense, den 28. oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Seniorkampe er suspenderet i perioden mandag den 26. oktober til og med søndag den 
22. november. 
 
Ingen seniorkampe i de fynske rækker og til og med 2. division skal spilles i denne periode. 
 
Det betyder følgende for de fynske Seniorrækker; Fynsserien, Serie 1, 2, 3 og 4 i 1. 
halvsæson: 
 

• De kampe der er udsat fra før den 26.10 skal ikke afvikles 

• Kampe der er programsat i perioden 26.10 – 22.11 begge dage inkluderet, skal ikke 

afvikles og neutraliseres (Ingen point) 

• Alle kampe der på nuværende tidspunkt er programsat fra den 23.11 til 13.12 afvikles som 

normalt. Ingen kampe i 1. halvsæson kan afvikles efter den 13.12. 

• Nedrykning fra Fynsserien, op og nedrykningen fra Serie 1, samt oprykning fra Serie 2 

suspenderes. 

Fynsserien og Serie 1 der er lukkede rækker, starter op i 2. halvsæson med de samme 
puljer.  

o Serie 1 inddeles ikke i Fynsserie kval, og Serie 1 kval, men fortsætter med puljerne 

fra 1. halvsæson 

o I Fynsserien overføres der IKKE point til 2. halvsæson. Alle starter på 0 point. 

 
Ved afslutningen af 2. halvsæson 
 

• Fynsserien. Afsluttes jf.  propositionerne (Oprykning fra Fynsserien jf. DHF-propositioner) 

o Nr. 1 rykker i 3. division  

o Nr. 2 spiller kvalifikationskampe til 3. division 

o Nr. 11 og 12 rykker i Serie 1 

• Serie 1: 

o Nr. 1 fra hver pulje rykker i Fynsserien 

o Nr. 9 og 10 fra hver pulje rykker ud af Serie 1. 

• Serie 2: 

o 4 oprykkere fra Serie 2.  

▪ Hvis der er færre / flere end 4 puljer, er det TU’s afgørelse om der ved færre 

end 4 puljer benyttes bedste 2’er i forhold til puljens oprykker, eller ved flere 

end 4 puljer igangsætter oprykningsspil. 
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Ansøgning om frivillig nedrykning eller ønske om oprykning. (Gælder også fra Serie 2 til 
Serie 1) 
 
Hvis man ønsker at ”rykke ned” (fra Fynsserien og Serie 1) kan man senest søndag den 6. 
december sende en ansøgning til turneringsudvalget (mwk.fhf@dhf.dk ) Imødekommelsen af en 
sådanne, vil også være afhængig af, om der er plads i den lavere række, da hold ikke kan tvinges 
ud af en række. Hvis en nedrykning imødekommes, vil man have oprykningsforbud, hvis man ved 
afslutning af 1. halvsæson ikke har placeret sig på en placering der jf. propositioner ville have 
udløst nedrykning. 
Hvis man ønsker at rykke op, skal man ligeledes senest den 6. december sende en ansøgning til 
turneringsudvalget (mwk.fhf@dhf.dk ) . Det forudsætter dog der bliver plads i den pågældende 
række. Er der flere ansøgere til den enkelte række er det TU’s afgørelse ud fra sportslige hensyn 
at tildele pladserne. 
 
På nuværende tidspunkter mangler der 3 hold i Serie 1 Herrer. 
 
Husk at Serie 2, 3 og 4 er åbne rækker, og her skal alle hold selv gentilmelde sig til 2. halvsæson. 
 
** 
 
Således vedtaget af FHF’s Turneringsudvalg mandag den 26.10.2020  
 
 
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND 
Turneringsudvalget 
 
Bjarne Knudsen - Formand for FHF’s turneringsudvalg 
 
 

/Morten Werner Kronborg 
 Turneringssekretær 
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