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Beachhåndbold 

 
Igen i år afholdes der selvfølgelig Ullerslev Budcentral 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. 
 
Programmet for stævnet på Kerteminde strand d. 28. og 29. maj offentliggøres torsdag d. 
19/5, kl. 14.00, og kan findes inde i håndboldappen og under ”Håndboldinfo” inde på FHF’s 
hjemmeside. 

 
Vi, i FHF, er desuden blevet ramt af et luksusproblem – vi har nemlig fået for mange 
tilmeldinger af hold, end hvad vi har plads til ved beachstævnet d. 28. og 29. maj i Kerteminde. 
 
Problemet kunne dog løses på én måde: 
Det er blevet besluttet, at vi rykker alle U-11 rækkerne til at skulle spille om lørdagen, d. 28/5 
(!) – hvor det oprindeligt var meningen, at de skulle spille om søndagen, d. 29/5. 
 
Ved denne beslutning sikrer vi, at vi har plads til alle hold, og at vi derfor undgår at skulle 
skære en masse hold fra. 
 
Vi er dog godt klar over, at dette muligvis har stor betydning for de U-11 hold, som først havde 
planlagt, at de skulle spille om søndagen. Men vi håber selvfølgelig på, at alle tilmeldte U-11 
hold netop har mulighed for at spille om lørdagen, i stedet for om søndagen. 
 
Skulle dette ikke være tilfældet, og bliver I nødt til at melde afbud, så pålægges I naturligvis 
ikke nogen former for gebyrer. 
- Men I må meget gerne sende en kort mail til ptm.fhf@dhf.dk, hvor I skriver, at I desværre må 
trække holdet pga. den administrative kampflytning. 

 
OBS: Vi har stadig plads til flere hold til beachstævnerne i Nyborg, Assens og Dalum. 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 
 
Invitationen for hele Ullerslev Budcentral Beachhandball Tour findes via dette link:  

Stævneinformation 2022 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 

 
 
 
 

mailto:ptm.fhf@dhf.dk
https://www.facebook.com/FynsHaandboldForbund
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/staevneinformation-2022/
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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. 
 

Forhåndstilmelding af U-11 og U-13 (OG U-15) 

 
Som et nyt tiltag, der blev foreslået på Tuneringsudvalgets åbne hus arrangement, vil der frem 
til d. 1. juni være åbnet for en forhåndstilmelding til turneringen 2022 – 2023 i U-11, U-13 og 
U-15 rækkerne. 
 
Dette gøres med ønsket om, at man som foreningsleder/træner kan danne sig et overblik over 
hvilke andre hold der vil blive tilmeldt den kommende turnering, 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, og derfra danne baggrund for tilmeldingen til 
niveaustævnerne osv. 
 
Det skal dog påpeges, at de tilmeldte hold bliver SLETTET fra rækkerne igen d. 1. juni, hvilket 
betyder, at man skal HUSKE at tilmelde holdet igen, når rækkerne for den endelig turnering 
åbner.  
 
En liste over de prætilmeldte hold bliver ligeledes offentliggjort d. 1. juni på FHF’s 
hjemmesiden. 
 
Tilmeldingen foregår som altid via 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.  
 
 
 

Nye profiler i netværk 

 
Tag din forening med i et inspirerende netværk, hvor der vil være fokus på gode aktiviteter for 
jeres medlemmer. Din mulighed for at få inspiration til positive tiltag i din forening. 
Læs meget mere om det her. 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 18. maj kl. 15.35 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/netvaerksmoeder/

