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Holdfællesskaber Senior Sæson 2022 – 2023 

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

Fortilmelding af U-11 og U-13 (OG U-15) i 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. 
 
OBS: Det er besluttet, at det også skal være muligt at fortilmelde hold i U-15 årgangene. Disse 
rækker er derfor også åbent nu i Håndoffice. 
 
 

Udviklingscenter i Fyns Håndbold Forbund 

 
 
Det samlede træningsprogram, samt listen over tilmeldte spillere kan ses her: 

Udviklingscenter | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
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 bruge i 
deres videre trænergerning.  
 

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


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 

Beachhåndbold 

 
Igen i år afholdes der selvfølgelig Beach Handball Tour på Fyn, som afholdes i Kerteminde d. 
28./29. maj, Nyborg d. 4./5. juni, Assens d. 11./12. juni, samt i Dalum d. 12. juni. 
 
Invitationen hertil findes via dette link:  

Stævneinformation 2022 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 

 
OBS: Vi har stadig plads til flere hold til vores beachstævner. Af den grund åbner 
vi op for en eftertilmeldingsrunde af hold inden for meget kort tid. I bedes holde 

øje med Facebook, da informationer om denne eftertilmelding gives der. 
 

Så hvis man endnu ikke følger Fyns Håndbold Forbund på Facebook, så er dette et 
glimrende argument, for at begynde på det. 

Fyns Håndbold Forbund | Facebook 
 

Five-a-side stævne 

Så er der et five-a-side stævne med KORT TILMELDINGSFRIST!!!! 
 
Men der er en helt unik mulighed for dit seniorhold til at mødes og hygge, holde formen ved 
lige, lave en anden aktivitet og spille et super sjovt spil. 
 
Stævnet er i Nyborg d. 21. maj fra 11.30 til senest 16.00 og I skal tilmelde inden 15. maj. I kan 
tilmelde jer her. 
 
Stævnet er i samarbejde med DGI Fyn og Nyborg GIF Håndbold. 
 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 4. maj kl. 14.45  

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/staevneinformation-2022/
https://www.facebook.com/FynsHaandboldForbund
https://www.dgi.dk/haandbold/arrangementer/202216654102

