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Cirkl. 022-TU513 
Odense, den 15. september 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 022-TU513 

 

 
 
 

Indgået og trukne hold  
 
Indgået: 
Serie 1 Damer  Søndersø IF  Indgået pr. 09.09.2021 
Serie 1 Damer  Tved GI 2  Indgået pr. 13.09.2021 
 
Trukne: 
Fynsserien Damer  Tved GI 2  Trukket pr. 13.09.2021 
 

Ledige pladser Fynsserien Damer, Serie 1 Herrer og Damer  
 
Der er 2 ledige plads i Fynsserien Damer. 
 
Der er 5 ledige pladser i Serie 1 Herrer samt 1 plads (måske flere hvis der er et eller to hold 
der rykker i Fynsserien) Serie 1 Damer. Så har I et hold der ellers skulle spille Serie 2, så er 
der muligheden for at ansøge om at komme i Serie 1, der ellers er en lukket række. Eller vil 
jeres Serie 1 Damehold i Fynsserien så er det nu. 
 
Ansøgning med en kort begrundelse / Beskrivelse af holdet, skal sendes til mwk.fhf@dhf.dk 
hurtigst muligt. Herefter vil turneringsudvalget gennemgå de fremsendte ønsker. 
 

FHF Niveaustævner Senior og Børn/Unge 

 
Husk: 
 

• HOLDKORT: Der skal udfyldes holdkort til niveaustævnerne, og deltagelse binder i 
forhold til klubskifte. 

• Aldersdispensationer: Der skal ikke søges aldersdispensationer i forbindelse med 
niveaustævnerne. Man kan benytte maks. 3 spillere der er 1. års i den ældre årgang. Og der 
skal IKKE laves nogle markeringer eller andet på holdekortet. 

• Arrangørklubben: Er ansvarlig for at alle resultater bliver indberettet. 
 

Se invitationerne til FHF’s niveaustævner her 

HUSK at melde afbud  
 
Skulle I være i den uheldige situation at skulle melde afbud til en kamp eller til stævner, skal I 
huske at melde afbud til modstanderen, eller den forening som er hjemmehørende i den hal 
hvor I skal spille stævne samt dommerpåsætter Christian Pedersen, som vil 
kontakte dommerne.  

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/niveaustaevner-boern-ungdom-og-senior/


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Dette er gældende uanset om afbuddet vedrører Covid-19 eller ej – vi har desværre haft 
dommere der er kørt forgæves, da vi ikke vidste kampene var aflyst. 

 

TURNERING 2021 – 2022 – Tilmeldingsfrist 19.09 

 
Tilmeldingsfrist søndag en 19. september. Både for senior og børne og ungdomshold. 

Se turneringskalender med diverse frister m.v. Den vil løbende blive opdateret. 

 

Kamp-program for Stævne 1 for U-9 – U-10, den 25. september 

 
Kampprogrammet for sæsonens første stævne for U-9 og U-10 på kortbane, lørdag den 25. 
september er klar, og sendt ud til de foreninger som skal deltage. 
I kan også se kamp-programmet her: U-9 og U-10.  
 
Rigtig god fornøjelse til jer der skal deltage! 
 

Stævne 1 for U-5 – U-8, den 2. oktober 

 
HUSK – I dag er sidste dag for tilmelding til børnestævne 1 for U-5 – U-8, lørdag den 2. 
oktober. Så skynd jer, at få tilmeldt jeres hold lige HER, hvis I ikke allerede har gjort det! 
 
 
** 
Cirkulæret er afsluttet 15.09.2021 kl. 15.10. 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/turneringskalender/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-10/oversigt/
https://www.haandbold.dk/media/17376/invitation-u-5-u-8-staevne1-02102021.pdf

