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Odense, den 16. december 2020  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 039 – TU520 

 

 

Børne og ungdoms Hold og rækker 2. halvsæson 

 
På hjemmesiden findes der en liste med rækkeinddelingen til 2. halvsæson. Først inddeling pr række og 
efterfølgende pr. klub. 
 
Skulle i finde fejl eller mangler så skriv – eller ring i kontorets åbningstid - straks til Morten på 
mwk.fhf@dhf.dk  Og senest torsdag kl. 15. Herefter vil rækkerne være endelige og kampe m.v. dannes. 
 
Det kan ske, at jeres fremsendte ønske ikke er imødekommet, og jeres hold så er i den række som 
ombrydningen viste fra 1. halvsæson. 
 
Link til hjemmesiden 

 

Kampredigering 2. halvsæson 

 
Vi kommer til at starte op i to omgange. Børne og ungdomsrækker starter i forbindelse med weekenden 
søndag den 17. januar. Og senior efter februar måned. 
 
Børne og ungdomsrækkerne til løbende turnering (U-9 til U-19) er klar til kampredigering fredag den 18. 
december. Kl. 18. Så skal der være sat tider på alle kampe senest søndag 20. december. I perioden 
mandag den 21. december til søndag den 27. er Håndoffice stadig været åbent og kampe kan flyttes 
efter aftale med modstander og evt. tiderne på jeres hjemmestævne kan reguleres så der ikke kommer 
huller i programmet. 
 
Turneringen er endelig, tirsdag den 29. december 2020. 
 

Halreservationer 2. halvsæson 

 
Da den forventede start af FHF’s børne og ungdomsrækkerne er udskudt til den 17. januar må I gerne 
om muligt ændre jeres halreservationer hvis I har reserveret følgende: 
03.01.2021:  Ændres til 21.02. 
10.01. 2021: Ændres til 28.03. 
 

FHF Senior – Fynsserie, Serie 1,2,3 og 4 

 
Senior Turneringsopstart de fynske rækker, FS, Serie 1 og Serie 2,3 og 4. 
Under forudsætning af forsamlingsforbuddet bliver således at seniorerne må træne mindst 10 ad 
gangen, og at forsamlingsforbuddet hæves til 50 med udgangen af februar forventes de fynske 
seniorrækker at starte i forbindelse med weekenden den 5-7. marts. Klubberne er selv ansvarlige for at 
der bliver trænet i perioden op til kampstart. Også selvom forsamlingsforbuddet med Maks 10. personer 
er gældende til den 28. februar.  
Bemærk at det er ændret således at kampene fra 1. halvsæson fastholdes. Det gøres ud fra, at da den 
oprindelige beslutning blev truffet, var det under forudsætning for start senest i midten af januar. 
 
Fynsserien  
Kampprogrammet ændres så det passer med kampene i 2. halvsæson, da de passer med 
halreservationerne i marts måned. De kampe der er afviklet i første halvsæson, fastholdes 
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og er gældende, så den tilsvarende kamp i 2. halvsæson udgår. Forventet afslutning medio maj. (Skal 
dog afvente endelig beslutning i forbindelse med 3. division)  
 
Serie 1 
Kampprogrammet ændres så det passer med kampene i 2. halvsæson, da de passer med 
halreservationerne i marts måned. De kampe der er afviklet i første halvsæson, fastholdes og er 
gældende, så den tilsvarende kamp i 2. halvsæson udgår. Forventet afslutning med udgangen af april.  
 
Serie 2, 3, 4. 
Fastholder nuværende tilmeldinger. Åbner for trækning og/eller eftertilmeldinger/ændringer medio 
februar. Spiller en turnering med udgangspunkt i 8 holds puljer med opstart 6-7. marts og er færdige 25. 
april. 
 
Med forbehold for ændringer. 
 

Invitation til børnestævner i januar 2021 
 
Der afholdes stævner for henholdsvis U-5-U-8, lørdag den 16. januar.  
U-9 og U-10 stævne, lørdag den 23. januar og for U-11, lørdag den 30. januar 2021, medmindre nye og 
skærpede tiltag og retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne og Regeringen træder i kraft.  
 
For at vi endnu engang kan lykkedes med at afholde børnestævner, så vil vi forsøge at holde puljerne i 
3 – og hvis muligt - 4 holds puljer, for at minimere antallet af aktører i hallen.  
Men det betyder også, at I kan risikere, at I skal i flere haller med jeres forskellige hold på en 
stævnedag. Vi lægger 30 minutters pause imellem hver pulje, så der er tid til at tømme hallen for 
spillere og tilskuere, spritte af, og herefter fylde den igen med næste pulje. Vi opfordrer til, at alle hold 
møder op, omklædte og forlader hallen igen, uden at benytte omklædningsrummene.  
 
Som forening opfordrer vi jer til at lytte til mavefornemmelsen. Har I lyst til at deltage i et stævne med 
jeres hold? Hvis ikke, så er det bedre at melde afbud. Vi vil dog gøre alt hvad der er muligt, for at 
arrangere nogle stævner, som kan fungere i de rammer vi har at arbejde efter jf. 
Sundhedsmyndighederne og Regeringens anbefalinger.  
 
Invitationerne vil være klar på FHF’s hjemmeside i morgen, torsdag den 17. december 2020. 
 

Juleferie 

Kontoret holder julelukket fra mandag den 21. december – dog vil der være muligt at kontakte os mht. 
turneringsspørgsmål den 21. og 22. december fra kl. 10.00 – 15.00. Vi er alle tilbage igen mandag den 
4. januar 2021. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Cirkulæret er færdigredigeret d. 16. december kl. 16.46. – bemærk, at der ikke sendes cirkulærer i næste uge. 

 

 

 

Covid-19 information på side 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 

 

 

Covid-19 information 

 
 
Som følge af de tiltag, der blev meldt ud på mandagens pressemøde, er her en præcisering af, 
hvilken indvirkning det har på håndbolden frem til Nytår. Det er  
primært foreninger, trænere og spillere i og fra Odense kommune der bliver berørt. 
 
Retningslinjer for klubber, spillere og trænere i og fra Odense Kommune 

Alle foreninger i Odense Kommune er lukket ned for al aktivitet, og hallerne i Odense er lukket 
for al aktivitet  

Det betyder:  

- Al indendørs idræt er lukket fra onsdag den 9/12 til og med søndag den 3. januar  

- Hold fra Odense kan ikke deltage i, eller afvikle kampe udenfor Odense.  

- Spillere med bopæl i Odense må ikke deltage i træning / kamp i foreninger udenfor 
Odense Kommune 

- Trænere med bopæl i Odense må ikke deltage i træning / kamp i foreninger udenfor 
Odense Kommune 

 
Turnering og træning for ungdoms- og børnehold 

Der er ikke ændret i restriktionerne for ungdoms- og børnehold for foreninger udenfor Odense 
– hvorfor stævne- og turneringstilbud fastholdes som planlagt.  

Det vil være muligt at fastholde træningstilbud for børne- og ungdomsspillere som hidtil ud fra 
de gældende retningslinjer.  
 
Forlængelse af forsamlingsforbud for seniorspillere 

Forsamlingsforbuddet for seniorspillere på 10 personer er forlænget frem til den 28. februar. 
Det betyder, at seniorspillere ikke må samles mere end 10 personer til træning og kamp. 

I forlængelse heraf, kan 2. halvsæson for seniorrækkerne desværre ikke påbegyndes som 
planlagt fra 3. januar. Der arbejdes allerede med at afvikle 2. halvsæson af turneringen med 
start efter 1. marts, de nærmere retningslinjer om dette samt tilmeldingsfrister m.v., meldes ud 
i januar.  

Der er endnu ikke en afklaring på afviklingen af 2. og 3. division, dette afklares i januar af DHF 
turneringsudvalg. 

Med hensyn til opstart og ombrydning for ungdoms- og børnehold samt opstart af 2. 
halvsæson, henvises til udsendt cirkulære fra turneringsudvalget, men disse starter som 
planlagt i januar igen.  

 


