
I forlængelse af informationsmødet mandag den 15. marts, sendes her en oversigt over de 
ting, der blev gennemgået på mødet. 

Denne skrivelse, vil give et indblik i, hvad FHF påtænker at tilbyde af aktiviteter frem mod 
sommerferien – med udgangspunkt i de muligheder som den udendørs aktivitet giver os. 

Vi tilbyder stævner og turneringer udendørs, her vil vi benytte Beach Handball baner og 
græsbaner. Hvilke specifikke tiltag vi har planer om at tilbyde, kan I se i vedhæftede 
dokument – og fælles for dem alle er, at vi tilbyder aktiviteterne i maj og juni måned. 
Invitationer kommer umiddelbart efter påske. 

Der tilbydes ligeledes inspiration til jeres træning og trænere i form af flere kurser, 
inspirationsvideoer m.v..

Lederkurser / møder vil vi også gerne tilbyde, og meld gerne ind til os, hvilke emner der 
kunne have interesse for jer – så kontakter vi jer direkte, eller evt. laver et fællesmøde 
omhandlende jeres emner.

Informationsskrivelse vedr. håndboldens 
genåbning

Odense 17. marts 2021
Cirkl. 053-FU104



I finder i skrivelsen information om følgende:

1. Gældende restriktioner

2. Status vedr. sæson 2020 / 2021

3. Aktiviteter frem i forår / sommerperioden
a. Uddannelse og inspiration

b. Turnering, stævner og træningskampe

c. Lederinspiration

4. Håndboldpas
a. Status omkring Håndboldpasset

Informationsskrivelse vedr. håndboldens 
genåbning



Gældende restriktioner

Informationsskrivelse vedr. håndboldens 
genåbning



Gældende restriktioner

Det må vi

- Træne udendørs med grupper op til 25 personer (træner / leder tæller med i gruppen)
- Gælder for både børn, unge og voksne

- Træne flere grupper samtidig, så længe der er afstand til grupperne og de ikke blandes 
- En træner må ikke træne to grupper samtidig

- Træningsområdet skal have en synlig afgrænsning (kegler el. lign.)

- Man må ikke benytte omklædningsrum, og andre indendørs faciliteter
- Redskabsrum, toiletter og materialeskabe må gerne benyttes, men kun for kortvarige ophold

Se mere information her: 
FHF og DHFs hjemmeside

DIFs hjemmeside

Informationsskrivelse vedr. håndboldens 
genåbning

https://www.haandbold.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/spoergsmaal-og-svar/
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona


Turnering 2020 / 2021

Informationsmøde 



Status vedr. sæson 2020 / 2021

Turneringsudvalget i DHF (FHF, JHF, HRØ repræsenteret) har lavet indstilling til DHF’s bestyrelse 
om annullering af turneringen. 

- DHF har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at afgøre evt. annullering af 
turneringen

- Afgørelsen vil være gældende i alle rækker fra 2. div. senior og underliggende rækker – inkl. 
FHF rækker (lukkede rækker)

Konsekvenser:

Informationsmøde 

Hvis annullering af turnering Hvis turneringen suspenderes

- Turneringen stoppes - Turneringen stoppes

- Ingen op- og nedrykning - Op- og nedrykning jf. stillingen

- Ingen rækkevindere / DM + FM aflyses - Ingen rækkevindere / DM + FM aflyses

- FHF rækker: Mulig for at ønske til sæson    
2021 / 2022

- FHF rækker: Mulig for at ønske til sæson    
2021 / 2022

- DHF rækker: Afklares efter Rep. Møde - DHF rækker: Afklares efter Rep. Møde



Status vedr. sæson 2020 / 2021

Økonomi (FHF rækker)

• Holdgebyr 1. halvsæson fastholdes

• 2/3 dele af dommerafregning fratrækkes næste turneringsfaktura (1. halvsæson sæson 
2021/2022)

• Der sendes ikke opkrævning for holdgebyr og dommerpenge for 2. halvsæson

Der arbejdes på en afklaring af økonomien omkring 2. og 3. division senior, samt 
ungdomsdivisioner – afventer beslutning fra DHF Rep. Møde.

Informationsmøde 



Tiltag frem mod sommerferien

Uddannelsestilbud

Informationsmøde 



Tiltag frem mod sommerferien

Uddannelse
Trænerkurser

- 2 kurser i marts måned
- Beach Handball træning – også på græs

- Teknisk træning på forskellige underlag

Vi forventer at minimum 1 af disse kurser vil være gratis at deltage i, og at I får link til kurset, så alle trænere på Fyn kan få 
glæde af det.

‒ 1-2 kurser i april og maj måned
‒ Elementer til træning af Beach Handball i alle årgange

‒ Træning på græs

‒ Har I ønsker til emner vi kunne tage op, så skriv gerne ind til os på mail

Træningsinspiration

- Inspirationsøvelser på Facebook, instagram og hjemmeside (klik på links)

- Der lægges nyt materiale op på onsdage og fredage

Hjælp og vejledning
- Har I brug for hjælp til at få startet træningen op eller få inspiration til hvad i kan gøre, så kontakt og – så kan vi 

komme med input til lige jeres situation (mail til fhf@dhf.dk)

Informationsmøde 

https://da-dk.facebook.com/FynsHaandboldForbund/
https://www.instagram.com/fynshaandboldforbund/?igshid=1oh91qb6sjohm
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf


Tiltag frem mod sommerferien

Turnering, stævner og træningskampe

Informationsmøde 



Tiltag frem mod sommerferien

Turnering, stævner og træningskampe

Stævner på græs (Alm.  40 x 20 bane)

- Puljer på hverdage
- Mindre puljer – afvikles hos arrangørforening

- Udgangspunkt i forsamlingsforbud mht. antal puljer pr. dag / hold i puljer m.v..

- Puljer i weekender
- Mindre puljer – afvikles hos arrangørforening

- Udgangspunkt i forsamlingsforbud mht. antal puljer pr. dag / hold i puljer m.v..

- Lørdagsstævner
- Flere puljer afvikles samme sted – med en forening som arrangør

- Afvikles 1-2 gange hvis forsamlingsforbud tillader

- Primært tiltænkt senior og evt. oldiesgruppe

- Børnestævner
- Flere puljer afvikles samme sted – samme koncept som indendørs med udgangspunkt i forsamlingsforbud

- Der afvikles stævner fra medio maj til medio juni

- U-5 til U-10

- Kampene afvikles på Beach baner 

Informationsmøde 
Faktaboks:

- Ikke alle turneringer og stævner tilbydes 
nødvendigvis i alle aldersgrupper

- Alt er med forbehold for gældende restriktioner

- Stævner og turneringer tilbydes i maj og juni 
måned

- Der spilles med nye årgange (sæson 21/22)



Tiltag frem mod sommerferien

Turnering, stævner og træningskampe

Beach Handball

- Løbende turnering
- Turneringen afvikles i maj og juni måned

- Kampe afvikles samlet, så alle hold har flere kampe pr. kampdag

- Afvikles fra U-9 og ældre årgange

- Beach stævner
- Mindre puljer – afvikles hos arrangørforening

- Udgangspunkt i forsamlingsforbud mht. antal puljer pr. dag / hold i puljer m.v.

- Kan afvikles på hverdage og weekender som græsstævnerne

- Beach Handball Tour
- Afvikles hvis restriktioner tillader

- Afvikles i Nyborg, Kerteminde og Assens

- Terminer meldes ud med indbydelsen

Informationsmøde 
Faktaboks:

- Ikke alle turneringer og stævner tilbydes 
nødvendigvis i alle aldersgrupper

- Alt er med forbehold for gældende restriktioner

- Stævner og turneringer tilbydes i maj og juni 
måned

- Der spilles med nye årgange (sæson 21/22)



Tiltag frem mod sommerferien

Turnering, stævner og træningskampe

Træningskampe og træningsstævner

Med udgangspunkt i ekspertfaggruppens anbefalinger, skal man træne mellem 4-7 uger, inden man bør 
spille træningskampe eller deltage i stævner

Dommerbestilling
- Vil blive åbnet via. formular som normalt

- Den der bestiller dommer / dommere til kampen skal bekræfte at man er bekendt med anbefalingerne fra DHF og disse er 
efterlevet. 

- Der vil kunne bestilles dommere igen fra uge 13 (se mere på hjemmesiden)

- Der kan bestilles dommere til at dømme kampe på græs, og til Beachkampe

Informationsmøde 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/dommerbestilling/


Øvrige tiltag

Beach Handball
- Vi arbejder på at placere et antal Beach Handball Baner, som kan bookes af alle foreninger

Udlån / hjælp til at finde baner til træning 
- Vi håber at alle med baner i Beach Handball, vil være behjælpelige og låne ud til foreninger 

uden baner, såfremt der er ledig kapacitet. 
- Vi vil kontakte foreninger med baner, for at høre om mulighederne, og efterfølgende melde ud hvordan det 

gøres

Oldies / senior
- Vi håber at mange seniorhold vil tage mod tilbuddet om at spille på græs igen – mange har 

nok erfaring på det område fra tidligere år

- Vi er i gang med at undersøge, om der er opbakning til en Oldies turnering på græs, og hvilke 
aldersgrupper vi til tilbyde stævner for – har I input, så kontakt gerne Simone.

Informationsmøde 



Øvrige tiltag

Fælles inspiration
- Husk at dele jeres gode oplevelser, og hvad der har succes for jer – andre kan helt sikkert 

kopiere det I har succes med

Reglementer m.v..
- Der vil blive taget udgangspunkt i indendørs regler – med få ændringer. 

- Græsbane er samme mål som indendørs 40x20 bane

- Beach Handball spilles på de baner i kender fra tidligere år

- Bolde til stævner og turnering vil blive afvikles med bolde fra Beach Handball

Kommunerne
- Der er sendt mail til alle kommuner, med opfordring til at samarbejde med jer i foreningerne 

og evt. etablere baner på græs eller Beach Handball baner.

Klubtilbud
- I samarbejde med Sporten, Craft og Select sender vi tilbud på bolde og beklædning

Informationsmøde 



Hvis der åbnes indendørs inden sommerferien

Turnerings- og stævnetilbud
Vi håber at indendørs idræt vil være med i en af de kommende genåbningsplaner fra 
myndighederne.

- Efter en åbning for aktiviteter i hallerne, vil vi være klar med turnerings- og eller stævnetilbud 
ca. 3 uger efter vi igen kan komme i hallerne (dog senest aktiviteter i juni måned)

Informationsmøde 



Husk at søge økonomisk hjælp / støtte

DIFs støttepuljer

Se mere her

Informationsmøde 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

