
 
Cirkl. 004-TU504 
Odense, den 23. juni 2021  

 
 
Til: De fynske foreninger 

 
 
 
 
 

FHF Trænings & Niveaustævner Senior 
2021-2022 

 
Hermed har FHF’s Turneringsudvalg fornøjelsen af at præsentere et nyt produkt til de Fynske seniorhold. 
 
Formålet med Trænings og niveaustævnerne er at hjælpe klubberne med dels at finde deres niveau i 
forhold til de åbne rækker, Serie 2, 3 og 4, og dels for at få nogle træningskampe i opstartsperioden. For 
rigtig mange klubber og hold vil det nok være lidt svære at komme i gang med sæsonen, end det normalt 
er. 
 
Husk at Fynsserien og Serie 1 er lukkede rækker, så der er der ikke fri tilmelding. 
 
Niveaustævner tilbydes i 3 kategorier med denne vejledende inddeling i de tre grupper: 
A: Fynsserien / Serie 1  
B: Serie 2 og 3 
C: Serie 3 og 4. 
 
Således at forventes ens niveau at være et nedre Serie 1 hold er man velkommen i B, Mener man at 
niveau er et godt Serie 3 hold, må man ligeledes meget gerne prøve sig af i B. 
 
FHF opfordrer alle hold til at spille niveaustævner. Som tidligere nævnt er det et redskab til at finde ud af, 
hvilket niveau man skal tilmelde sig i de åbne række Serie 2, 3 og 4.. 
 

Generelt 
• Der spilles primært i 3 el. 4 holds puljer med 2 kampe pr. hold. Forventer 1, 2 eller 3 timer mellem 

kampene da kampene afvikles i stævneform. 

• Spilletid: 2 x 25 min. 

• Der påsættes dommere af FHF til alle kampe. A: 2 dommere; Herrer B 2 dommere. Dame B og C 
og Herrer C 1 dommer.  

• Op/nedrykning af spillere: Det er muligt at rykke op/ned på spillere til Niveaustævnerne uden 
hensyntagen til de normale op/nedrykningsbestemmelser - Dog er det ikke muligt at spille på to 
hold samme dag. 

• Arrangørklub er ansvarlig for dommerbordet (Der opnås 1 dommerhonorar pr. kamp for pasning 
af dommerbord) 

• Meld jer gerne som arrangørklub (Det er en forudsætning for gennemførelser at nogle melder sig) 

• Tilmelding til niveaustævnerne foregår via Håndoffice og åbnes den 5. august 2021. 

• Holdgebyr er 390,- kr. for rækker med 2 dommere og 290,- for rækker med 1 dommer.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Fyns Håndbold Forbund  
Turneringsudvalget 

 



 
 
 

FHF Trænings og Niveaustævner Senior   
 

• Tilmelding til Trænings og Niveaustævnerne åbner 5. august 

• Endelig tilmelding til vinterturnering 2021 – 2022 er søndag den 19. september. 

 
 

Weekend 1: 28.08 – 29.08  / Tilmeldingsfrist onsdag den 18. august.  
 
DAMER A,B OG C Lørdag den 28.08. 
HERRER A, B OG C Søndag den 29.08 

 

• Program offentliggøres mandag den 23. august kl. 18. 
 

Weekend 2: 11.09 – 12.09 / Tilmeldingsfrist onsdag den 1. september 
 
DAMER A,B OG C Søndag den 12.09. 
HERRER A, B OG C Lørdag den 11.09 
 
 

• Program offentliggøres mandag den 6. september kl. 18. 
 

Spilletid: 
 

• 2x25 
 

 

Holdkort:  
 
Der udfyldes holdkort og kampene er bindende i forhold til klubskifte. 


