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Cirkl. 075-TU538 
Odense, den 9. februar 2022  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 075-TU538 

 
 

 

Trukne hold 

 
Serie 1 Damer  Serie 1 kval. Otterup HK 2  Trukket pr. 04.02 
 

Turneringsmøder med klubberne 

 
Mødet den 9. februar i Nyborg aflyses da der ikke er nok tilmeldte. Så er der et møde tilbage, 
nemlig: 21.03.22 – Højbyhallen – Se mere her (Link til hjemmesiden) 
 

Halreservationer Turnering 2022 – 2023  
 
Cirkulære med jeres nøgle og datoerne for hjemmestævner til turnering er udsendt 02.02. Så 
få reserveret hallen til sæson 2022 – 2023 snarest muligt. 
 

Halreservationer børnestævner 2022 – 2023  
 
Der er udsendt et særskilt cirkulære – 072-BUU233 Halreservationer børnestævner 2022-
2023, onsdag den 2. februar. Så få meget gerne reserveret hallen til sæson 2022 – 2023 
snarest muligt. 
 
 

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. (Husk frist på 5 dage efter oprindelige spilledag) 
 

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.  
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
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
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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) 
 
 
 
 

Udviklingscentertræner i Fyns Håndbold Forbund 

 
Bliv Udviklingscentertræner i Fyns Håndbold Forbund. 
 
Se mere her 
 
 

U-9 - U-10 og U-11 - U-13 stævne 6, lørdag den 26. februar 

 
Sidste frist for tilmelding til ovenstående stævner er i dag, onsdag den 9. februar! 
 
U-9 – invitation 
U-10 – invitation 
 
U-11 – invitation 
U-13 – invitation  
 
 

U-9 - U-10 stævne 7, lørdag den 12. marts 

 
Invitationen til sæsonens sidste U-9 – U-10 stævne, lørdag den 12. marts ligger allerede nu 
klar på hjemmesiden.  
 
U-9 – invitation 
U-10 – invitation 
 
 
Følgende foreninger står lige nu på listen over mulige arrangører: 
 
Allesøhallen, Ejby-Hallen, Rasmus Rask Hallen, Stigehallen og Aarup Fritidscenter. 
 
Giv venligst besked på mail til msk.fhf@dhf.dk, hvis I ikke længere har mulighed for at 
hjælpe som arrangør! 
 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 9.2.2022 kl. 15.00. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/nyheder-fra-fyns-haandbold-forbund/maaske-er-det-lige-dig-vi-mangler-eller-maaske-en-du-kender/
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/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-10/oversigt/
mailto:msk.fhf@dhf.dk

