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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 018 – TU509 

 

Fynsserien og Serie 1  
 
Fynsserien og serie 1 puljeinddelingen er offentliggjort på Håndbold Info.Trækninger og erstatninger af hold 
meddeles via Ugecirkulærer og hjemmeside. Derudover opdateres Håndbold Info løbende såfremt der sker 
ændringer.  
Serie 1 puljerne er vejledende. Frem til den 20. september kan der ændres i Serie 1 puljerne, samt indsættes 
erstatningshold fra reserveholdslisten eller såfremt denne er opbrugt, ved generel rundspørge.  

Kampprogram offentliggøres samtidig med kampprogrammet for de øvrige fynske rækker den 21.09. 

 

Beach Handball 2017  

Så er FHF’s 3 stævner med 6 stævnedage veloverstået. Tak til alle de deltagende klubber og hold for positiv 
medvirken. 540 hold og mere end 4200 spillere og trænere har været på stranden i årets Beach tur. 

En speciel stor tak skal lyde til de tre arrangørklubber: Kerteminde HK, Nyborg GIF Håndbold og Haarby BK 
Håndbold. Uden jeres store indsats ville det ikke være muligt at gennemføre, og sikre at alt gik så godt som 
det gjorde. 

Har I som klub nogle konstruktive kommentarer og forslag I ønsker at fremkomme med, kande sendes til 
Morten, mwk.fhf@dhf . De vil så blive givet videre til beach Adhoc udvalget der i løbet af august vil evaluere 
årets stævner. 

DHF Beach DM 

Når DHF lørdag den 17. juni afholder DM i Beach Haandball vil FHF være repræsenteret med 8 U-16 & U-18 
hold samt et oldies hold. Disse hold er alle kvalificeret gennem FHF's Beach stævner og deres placering ved 
Fynsmesterskaberne har givet dem adgang til DM.  

Derudover deltager der også Fynske hold i Senior DM, hvor kvalifikationen er foregået via DHF's 
kvalifikationsturneringer, der bl.a. blev afholdt i Nyborg den 3. juni. 

Held og lykke til alle de fynske hold til DM i Kerteminde på lørdag 

Old Girls 

TPI Odense 

 

U-18 Drenge 

SUS Nyborg 

GOG  

U-16 Drenge 

GOG 

HC Odense 

Højby SG 

 

 

U-18 Pige 

DHG Odense 

Svendborg Håndboldklub  

 

U-16 Pige 

Næsby IF 

Se programmet på Håndbold Info og appen. Bliver offentliggjort onsdag den 14. juni om formiddagen. (Husk 
rækkerne ligger under DHF)  

 

 

mailto:mwk.fhf@dhf
http://kampe.dhf.dk/dhf/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx


 
 

 

 

 

Niveaustævner    

Husk at informationer og invitation er udsendt. Herfremgår det også hvilke række der spiller hvilke dage. Se 
det på FHF’s hjemmeside: Turneringer > Turneringsinfo > Niveaustævner  

 

 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.14.6.2017 kl. XX. 

http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/turneringsnyt1/niveaustaevner2

