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Cirkl. 009-TU5079 
Odense, den 15. juni 2022  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 

Niveaustævner 

 

 
Hermed har FHF’s Turneringsudvalg fornøjelsen af at invitere til Niveaustævner for de åbne 
fynske rækker. 
 
Tilmeldingen hertil er åben, og kan som altid gøres via Håndoffice.  
 
Formålet med niveaustævnerne er at fastholde fokus på ”den gode oplevelse”, ved f.eks. at 
kampene i vinterturneringen bliver så lige som mulige. 
 
Vi har aktivt valgt ikke at opdele herre og damer op på specifikke dage. Det vil sige, at man 
som hold først ved om man skal spille lørdag eller søndag, når kampprogrammet frigives, 
hvilket finder sted 2 uger før selve stævnet afholdes.  
Derfor opfordrer vi alle spillere (og deres forældre) til at reservere både lørdagen og søndagen 
i de to respektive weekender.  
Grunden til, at vi har valgt at gøre det på denne måde, er for at skabe en større fleksibilitet, når 
selve kampprogrammet skal laves - med formålet om at danne de bedst mulige niveaukampe. 
 
 
Invitationen er tidligere udsendt som et særskilt cirkulær, men kan også findes via dette link: 
 

Niveaustævner for Børn, Ungdom og Senior - 2022 | Håndbold.dk 
(haandbold.dk) 

 
 

Dialogmøde ifbm. dommerrekruttering 

 

 
FHF inviterer hermed alle fynske foreninger til et dialogmøde, hvor temaet er: 
 
- Rekruttering og fastholdelse af håndbolddommere 
 
* Se særskilt invitation. 
 
Mødet finder sted tirsdag d. 21/6, kl. 17.30, ved kontoret i FHF. 
 
På trods af den korte tidsfrist, så håber vi, at flest mulige foreninger har lyst til at deltage, så vi 
sammen kan sikre, at vi i fremtiden har dommere til at dømme vores mange håndboldkampe. 
 
Man bedes skrive en mail til ptm.fhf@dhf.dk senest mandag d. 20/6 kl. 13, hvis man ønsker at 
deltage mødet. I mailen skal det noteres, hvilken forening man repræsenterer, og hvor mange 
der har til hensigt at deltage. 
 
Ps. mødet afholdes kun, hvis minimum 3 foreninger repræsenteres hertil. Ellers 
findes der en anden dato for et nyt møde i fremtiden. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/niveaustaevner-for-boern-ungdom-og-senior-2022/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/niveaustaevner-for-boern-ungdom-og-senior-2022/
mailto:ptm.fhf@dhf.dk


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
 

Holdfællesskaber for seniorhold, sæson 2022 – 2023 

 
Holdfællesskaber til alle fynske seinorrækker, skal anmodes om senest mandag den 1. 

august. Dette skal gøres via klubbens Håndoffice. 

 

 

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

 
Der er nu lukket for forhåndstilmeldingen af hold i U-11, U-13 og U-15. 
 
Listen over de tilmeldte hold kan ses via dette link: 

Forhåndstilmelding af hold i U-11, 13 & 15 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 

 
Det skal dog påpeges, at de tilmeldte hold bliver SLETTET fra rækkerne igen d. 15. juni, 
hvilket betyder, at man skal HUSKE at tilmelde holdet igen, når rækkerne for den egentlige 
turnering åbner.  
 
 
 

Reservering af haltider til børnestævner 

 
 
Børne- og ungdomsudvalget har udvidet antallet af børnestævner, for U5 t.o.m. U8, i 
efterårssæsonen, med stævner både lørdag d. 27. august, og lørdag d. 17. december. Vi 
håber at nogle af jer foreninger vil booke haltider og kunne tænke jer at være arrangører af 
disse stævner også. I kan finde en samlet oversigt over stævnerne her: 

Halreservationer | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
Desuden mangler vi især haltider til U9 stævnerne lørdage d. 21. januar og d. 11. februar 
Husk at indberette tiderne i HåndOffice, senest d. 13/6 kl. 23 
Hvis I har udfordringer med at registrere haltider eller andet, så skriv til midl.fhf@dhf.dk 
 
 
 

Arrangørklub af ungdomspokal-finalestævne søges 

 
I forbindelse med afviklingen af det populære finalestævne for FHF’s ungdomspokalturnering 
2022 – 2023, skal der findes en arrangørklub. 
 
De cirka 12-14 finalekampe skal spilles lørdag den 4. marts 2023. 
Hertil stiller FHF krav til, at der skal være en dobbelthal til rådighed, og at der skal kunne 
spilles med harpiks i begge haller. Derudover skal alle finalekampene kunne spilles i 
tidsrummet 08.30 – 19.30.  
Arrangørklubben har desuden ansvaret for dommerbordspåsætning, speak og musik i 
forbindelse med alle kampene. Forhold vedrørende entré, omklædning, cafeteria, m.v. 
arrangeres dog internt i arrangørklubben. 
 
Hvis I har interesse I at høre nærmere om stævnet eller de ansvarsområder, som man 
forpligter sig til som arrangørklub, så bedes I kontakte Peder Rasmussen via: 
ped.fhf@dhf.dk 
 
Ansøgningen til at være arrangørklub skal sendes senest d. 31. august og skal 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/forhaandstilmelding-af-hold-i-u-11-13-15/
https://haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/boerne-ungdomsstaevner/halreservationer/
mailto:midl.fhf@dhf.dk
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sendes til Peter-Tommas via: 
ptm.fhf@dhf.dk 
 
 

Talentcenter 

 
 
De ungdomsspillere, der har været en del af denne sæsons Udviklingscenter, som bliver 
inviteret med over i Talentcenteret, får besked om dette senest d. 30. juli. Første 
Talentcentertræning er planlagt til at foregå d. 24. august for drengene og d. 31. august for 
pigerne.  
 
 

Reservering af banetider 

 
 
Hvis I endnu ikke har gjort det, så bedes I reservere banetider til den kommende sæson inde 
på Håndoffice.  
Husk at reservere banetider jævnfør den nøglefordeling, som stod beskrevet i det tidligere 
udsendte ugecirkulære. Ellers kan man igen få overblikket over nøglefordelingen via dette link: 

Turnering 2022 - 2023 | Håndbold.dk (haandbold.dk)   
 
 
 

Reserveholdslisten til sæson 2022-2023 

 
 
Reserveholdslisten til de lukkede seniorrækker (Serie 1 og Fynsserien) er nu tilgængelig, og 
kan ses via dette link:   

Reserveholdslisten til sæson 22-23 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 15. juni, kl. 15.00 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/reserveholdslisten-til-saeson-22-23/

