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Børnestævner på græs, den 22. maj og den 5. juni 2021  

Det er tidligere meldt ud, at Fyns Håndbold Forbund gerne ville arrangere to børnestævner på græs for 
U-5 – U-8. Desværre har vi ikke modtaget nogle henvendelser fra foreninger som ønskede at være 
medarrangør. Derfor ”sadler” FHF lidt om, og kan nu i stedet for, med hjælp fra DHG, tilbyde to beach 
børnestævner – henholdsvis, torsdag den 20. maj, fra kl.16.30 og lørdag den 5. juni, fra kl. 09.00, på 
beach baner ved Sydbank Arena i Dalum.  

Stævnerne er åben for tilmelding i HåndOffice, fra i morgen torsdag, den 6. maj. 

  

Endags-stævner på beach baner 

Fyns Håndbold Forbund kan nu med stor glæde præsenterer de første endags-stævner, ved 
henholdsvis Højbyhallens beach baner samt ved Sydbank Arena i Dalum.  

/ Se særskilte invitationer her 

Stævnerne i Højby er åben for tilmelding fra i dag onsdag, den 5. maj. Og stævnerne i Dalum, er åben 
for tilmelding, fra i morgen torsdag, den 6. maj. 

 

Halreservationer til børnestævner sæson 2021 – 2022 

Følgende spillesteder har indtastet banetider indtil videre: 

 

Forening Spillested 

GV Ejby Ejby-Hallen 

Risøhøj Idrætscenter Midtfyn 

Korup IF Korup Kultur- & Idrætscenter 

Veflinge G. & I.F. Langesøhallen 

Kølstrup-Rynkeby HK Nymarkshallen 

TPI-Odense Paarup-Hallerne 

Bellinge IF Rasmus Rask Hallen 

IF Stjernen Odense Skt. Jørgens Hallen 

Stige Håndboldklub Stigehallen 

Søndersø IF Søndersøhallerne 

Veflinge G. & I.F. Veflingehallen 

Vindinge BK Håndbold Vindingehallen 

Vissenbjerg G.& I.F. Vissenbjerg Hallerne 

Østfyns HK Ørbæk Midtpunkt 

Sdr. Nærå I.F. Årslevhallen 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/endags-staevner-beach-eller-paa-graes/
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Aarup BK Aarup Fritidscenter 

HUSK det er klubbernes ansvar at få reserveret haller til børnestævner.  

Fristen er den 10. maj 2021. Se hvilke stævner det drejer sig om her. 

FHF er OBS på, at enkelte foreninger fortsat mangler svar fra kommunen om hallerne er ledige de 
datoer der er efterspurgt, og derfor ikke har kunne melde ind i ”Banetid” endnu.  

 

Covid-19  

Se de nyeste retningslinjer for genåbningen her 

 

Cirkulæret er færdigredigeret d. 5.5.2021 kl. 15.35 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/halreservationer/
https://www.haandbold.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nye-retningslinjer-for-indendoers-haandbold/

