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

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 

Niveaustævner 

 

 
**Det er blevet besluttet, at tilmeldingen til FHF’s Niveaustævner igen foregår efter ”de 
tidligere standarder”, hvor M/K opdeles på specifikke dage i de to respektive 
stævneweekender (se invitation).  
De foreninger som nåede at tilmelde sig det tidligere arrangeret Niveaustævne bedes 
gentilmelde sig det ”nye” niveaustævne. Rækkerne hertil åbnes senest mandag d. 27/6 
kl. 15. 
 
Jeg beklager forvirringen og ulejligheden. Hvis I skulle have tvivlsspørgsmål til dette, 
så bedes I kontakte Peter-Tommas Møss via tlf.: 66134311 eller e-mail: ptm.fhf@dhf.dk** 
 
----- 
 
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. 
 
Invitationen er ligeledes 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 

 
 
Dette møde som var planlagt til at finde sted tirsdag d. 21/6, er blevet aflyst pga. for få 
tilmeldinger – hvilket vi antager skyldes den korte tilmeldingsfrist. 
 
Af den grund udskyder vi mødet til at finde sted i starten af september. I et ugecirkulær som 
udsendes i starten af august fremsendes invitationen til det nye møde, hvortil der laves en 
”doodle”, hvor alle foreninger kan melde ind på de datoer, hvor de har mulighed for at deltage. 
Ud fra denne doodle udvælges der et præcist mødetidspunkt, hvor flest mulige kan deltage. 
 
 
 
  
 
 
 

mailto:ptm.fhf@dhf.dk**
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/
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Holdfællesskaber for seniorhold, sæson 2022 – 2023 

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

august. Dette skal gøres via klubbens Håndoffice. 

 

 

Forhåndstilmelding af U-11, 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.  
 
 
 

Åbent for tilmelding til sæsonens første U5-8 stævne 

 
 
Vi åbnede i sidste uge for tilmelding til det første U5-8 stævne i sæsonen 2022-23, vi glæder 
os til at se en masse glade børn være i gang med håndbold igen, efter sommerferien. 
Stævnet er d. 27. august 2022 og som altid vil vi arrangere det så alle hold får 2 kampe. 
Tilmelding gennem håndoffice, er der udfordringer eller spørgsmål, 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 sendes til 
Peter-Tommas via: 
ptm.fhf@dhf.dk 
 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/forhaandstilmelding-af-hold-i-u-11-13-15/
mailto:ptm.fhf@dhf.dk
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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. 10. august. 
Alle spillere som er udtaget hertil inviteres til den første træning som foregår hhv. d. 24. august 
for drengene og d. 31. august for pigerne. 
Alle forældre til de udtaget spillere opfordres ligeledes til at komme med til første træning, da 
vores TC-trænere gerne vil give nogle relevante informationer omkring det videre TC-forløb. 
 
Det skal dog påpeges, at de udtaget spillere ikke skal deltage i alle planlagte TC-træninger. 
Det vil sige, at der bliver en løbende ”ind- og udskiftning” af alle spillere, hvilket betyder, at 
man som spiller til nogle af træningerne skal ”sidde over”. Men det skal på ingen måde anses, 
at man er fravalgt TC, hvis man bedes sætte over til en træning. 
- Denne ind- og udskiftningsproces bliver beskrevet yderligere i den invitation, som alle de 
udtaget spillere (og deres forældre) får tilsendt via e-mail.     
 
 

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) 

 
 

Arbejdsturnering og puljeinddeling for seniorhold i 2. og 3. div 

 
 
Alle foreninger der har seniorhold kvalificeret til 2. og 3. division vil få udsendt en mail senest i 
dag (onsdag d. 22/6) fra JHF, hvor arbejdsturneringen og puljeinddelingen for disse hold 
offentliggøres. 

 
 

Sommerferie 

 
 
Kontoret holder sommerferie fra fredag den 24. juni og vi er tilbage igen mandag den 1. 
august, vi ønsker alle en rigtig god sommer. 
 
 

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/
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Puljeinddeling for 2. & 3. division 

 
 
Her kan man finde 2. og 3. divisionspuljerne til den kommende sæson. 

- 2. divisionspulje 1 & 2 samt 3. divisionspuljerne 1 til 4 administreres af JHF. 

- 2. divisionspulje 3 samt 3. divisionspuljerne 5 & 6 administreres af HRØ. 

Spørgsmål til puljer og turnering bedes rettet til de administrerende forbund. 

 

Puljeinddeling for 2. & 3. division - 22/23 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 22. juni, kl. 16.55 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/puljeinddeling-for-2-3-division-22-23/

