
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Cirkl. 066-TU534 
Odense, den 26. januar 2022  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 066-TU535 

 

 

 

Trukne hold 

 
Serie 2 Herrer Pulje 2  Risøhøj 2 Trukket pr. 26.01 
Serie 3 Herrer Pulje 2  BR66 3 Trukket pr. 20.01 
 

Halreservationer Turnering 2022 - 2023 

 
Cirkulære med jeres nøgle og datoerne for hjemmestævner til turnering udsendes onsdag den 
2. februar. 
 

Danmark i EM Finalen – Og eventuel kampflytning? 

 

Som det forhåbentlig er alle bekendt, er det danske herrelandshold meget tæt på at spille sig i 

finalen ved det igangværende EM. Såfremt Danmark kvalificerer sig til finalen søndag kl. 

18.00, så åbnes der mulighed for gebyrfri flytning af kamp ved enighed foreningerne imellem.  

Flyttebegæring SKAL fremsendes via klubbens Håndoffice som kampflytning (Kamp > 

Kampflytning > tryk Ny kampflytning ovre til højre), og skal være kontoret i hænde senest 

lørdag den 29. januar 2022 kl. 15.00. 

Flyttebegæring skal som vanlig indeholde en accept fra modstanderholdet samt et nyt 

spilletids-punkt.  HUSK at en flyttet kamp skal afvikles senest 21 dage efter oprindelig 

kampdato.  

Kampene vil så senest lørdag kl. 16.00* meddeles som flyttet og de nye spilletidspunkter vil 

fremgå af Håndbold Info / Appen. Kan en flytning, mod forventning, ikke accepteres, vil 

foreningerne få besked inden lørdag kl. 16.00.     

Har I ikke mulighed for at indtaste flytningen i Håndoffice kan den sendes via mail: fhf@dhf.dk 
Men husk mailen skal fortsat indeholde accept fra modstander samt nyt spilletidspunkt for at 
kunne accepteres. 
 
Såfremt det er kampe i fællesrækkerne med HRØ / JHF der IKKE skal spilles på Fyn, så skal I 
bede jeres modstander / hjemmeholdet om at forestå at meddele det til deres forbund/kreds 
efter de instruktioner de har fået.  
 
*OBS JHF 2. og 3. division er det lørdag kl. 12. 
 
 
 
 

mailto:fhf@dhf.dk
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Covid19 afbud / Flytninger 

 
Se retningslinjerne og mulighederne for afbud / flytninger af kampe: – Tryk her 
 
Formular ved afbud / Anmodning og flytning FHF-kampe (Husk også at kontakte 
modstanderne) – Tryk her 
 
Når I har lavet en ny aftale med modstanderen, sendes denne i en mail til mwk.fhf@dhf.dk 
indeholdende: Kampnummer, Række, Ny dato/tid. Husk at tjek om hallen er ledig inden i 
sender mailen.  
 

Skal I anmode om flytning af kampe i fællesrækkerne med HRØ, U-17 og U-19 Liga, samt 
U-15, U-17 og U-19 1. division skal I straks kontakte modstanderne og høre om de vil 
acceptere en flytning, og herefter skal I sende en mail til hrø@dhf.dk med følgende 
oplysninger som minimum: 

- Kampnummeret 

- Hvem aftalen er lavet med hos modstanderholdet, 

- Evt. ny spilledato og  

- Årsagen til afbud/flytning.  
 
Såfremt det er aftalt at kampen skal flyttes, skal den nye dato meddeles senest 5 dage efter 
oprindelig spilledag (F.eks. en kamp der skulle havde været spillet den 16.01, skal den nye 
dag for afvikling meddeles senest den 21.01) 
 

Santander Cup - DHF’s Landspokal 
 
Der skulle gerne blive trukket lod til 4. runde fredag den 28.01.  
 

Udviklingscenter – 2022/23 

 
HUSK HUSK HUSK at det nu igen er muligt at indstille spillere til Udviklingscenter-træning ved 
Fyns Håndbold Forbund.  
 
Første træning for drengene er med opstart i slutningen af marts, og for pigerne er det med 
opstart i midten af april.  
Ligeledes mangler vi fortsat haller til afvikling af de enkelte træningspas! 
 
Se invitation og yderligere på hjemmesiden. 
 
 

U-5 – U-8 stævne 5, lørdag den 5. februar 

 
Kampprogrammet for stævnet er, grundet sygdom, desværre forsinket og vil derfor først blive 
offentliggjort på fredag, den 28.! 
 
 
 
  
 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/covid-19-anbefalinger-og-retningslinjer-for-afbud/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
mailto:hrø@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/
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U-9-U-10 og U-11-U-13 stævne 6, lørdag den 26. februar 

 
Invitationer til U-9 – U-10 og U-11 – U-13 stævnerne, lørdag den 26. februar ligger klar på 
hjemmesiden. 
 
U-9 – invitation 
U-10 – invitation 
 
U-11 – invitation 
U-13 – invitation  
 
 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 26.01.2022 kl. 14:05. 

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/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-11/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-13/oversigt/

