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Holdfællesskaber Senior Sæson 2022 – 2023 

 
Holdfællesskaber til de lukkede rækker - Serie 1, Fynsserien, 2. og 3. division, skal anmeldes 
senest den 1. juni. Dette skal gøres via klubbens Håndoffice. 
 

Hvem og hvilke hold i U-11 og U-13 Sæson 2022 - 2023 

 
Som et nyt tiltag der blev foreslået på Tuneringsudvalgets åbne hus arrangement med 
klubberne, vil der den 1. maj blive åbnet for en forhåndstilmelding til turneringen 2022 – 2023 i 
U-11 og U-13 rækkerne. 
 
Dette gøres med ønskes om at man kunne danne sig et overblik over hvilke hold der ville blive 
og hvilket niveau disse hold umiddelbart vurdere sig til at være. Herefter kan klubberne bruge 
det til at vurdere sit eget niveau, finde modstandere til træningskampe, måske danne 
baggrund for tilmeldingen til niveaustævnerne osv. 
 
Denne prætilmelding åbner den 1. maj og lukker igen den 1. juni, og de tilmeldte hold bliver 
SLETTET fra rækkerne igen. Dette gøres for at forhindre, at man evt. glemmer at man har 
lavet denne tilmelding, og så ikke får rettet/slettet denne tilmelding igen, når der er den 
endelige tilmelding til turneringen i medio september. En liste over de prætilmeldte hold vil 
efterfølgende være tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Tilmeldingen foregår som altid vil Klubbens håndoffice. 
 

Udviklingscenter i Fyns Håndbold Forbund 

 
De første Udviklingscenter-træninger for drenge og piger er allerede blevet skudt godt i gang, 
og tilbagemeldingerne fra både UC-trænere og tilmeldte spillere er fantastiske! 
 
Det samlede træningsprogram, samt listen over tilmeldte spillere kan ses her: 

Udviklingscenter | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
HUSK! At pigerne skal træne med boldstørrelse 2, og at der anvendes harpiks til UC-
træningerne. 
 
Ps. Ved afbud skal dette meldes til: ptm.fhf@dhf.dk  
Vær dog opmærksom på, at der stadig kan forekomme ændringer i programmet for de enkelte 
områder. Hvis dette skulle ske, så får alle pårørende selvfølgelig straks besked herom. 
 
Vi fra FHF har samtidig en opfordring til alle de lokale trænere for de tilmeldte 
spillere om, at de er tilstedeværende i hallerne under træningerne, hvor de med 
stor sandsynlighed kan tilegne sig noget træningsinspiration, som de selv kan 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

bruge i deres videre trænergerning.  
 
 

Personaleinformation 

 

Morten har valgt at søge nye udfordringer, og har sidste arbejdsdag i FHF fredag den 29/4.  
Der skal lyde en stor tak for Morten for indsatsen han har lavet i FHF de sidste mange år.  

Peter-Tommas Møss er blevet fastansat, og vil b.la. få arbejdet med turneringen som en af 
hans opgaver fremadrettet.  

** 
 
Cirkulæret er afsluttet 27.4.2022 kl. 15.00. 


