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Odense, den 14. april 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 057– TU527 

 

 

Repræsentantskabsmøde 2021 

Bestyrelsen har besluttet at flytte vores årlige repræsentantskabsmøde grundet de nuværende 
restriktioner i forsamlingsforbud. 

Den nye dato for mødet vil være mandag den 21. juni 2021 på Scandic Odense – invitation følger. 

 

Frivillig nedrykning fra de lukkede rækker 

 

Grundet beslutningen om annullering af sæson 2020-2021, har DHF’s turneringsudvalg besluttet, at 
foreninger, der ikke længere har materialet til at opretholde et hold i en række, kan få mulighed for at 
rykke holdet en række ned uden yderligere konsekvenser.  
 
Har foreninger derfor et hold i 2. division, 3. division, Fynsserien og serie 1, og foreningen ønsker holdet 
rykket en række ned, skal dette meddeles via mail til FHF senest den 1. maj 2021, kl. 15.00. E-mailen 
sendes til mwk.fhf@dhf.dk  

 
Efter den 1. maj 2021 vil der blive meldt yderligere ud vedr. ledige pladser med mere. 

 

FHF Beach stævner 2021 

 

Der afholdes de ”traditionelle” FHF Beach stævner over 3 weekender for U-11 til og med Senior. Alle 
årgange inviteres til alle stævner. Dog skal man være opmærksom på at der ikke afvikles FM 
kvalifikation og FM stævne som vi plejer. Der bliver ikke afviklet FM for U-15, og FM for U-17 og U-19 
afvikles som et selvstændig stævne med fri tilmelding.   

FHF’s Beach stævner bliver afviklet i følgende weekender: 

29. – 30.06 / 05. – 06.06 / 12. – 13.06. / Ligeledes den 12. – 13.06. afvikles der også FM / DM kval. for 
U-17 og U-19. 

OBS: Oldies FM afvikles 12. – 13.06. og er samtidig DM kval. Derudover inviteres der til Beachstævne 
for U-8 / U-9 / U-10 den 29.05. 

Invitation forventes udsendt onsdag den 21.03. og tilmeldingsfristen vil være den 9. maj.  

Men Men Men, alt er med forbehold……. Hvor mange må vi være, hvor mange baner kan vi lave på 
stranden osv……. Det må tiden vise…… 

 

Husk at reservere jeres hal til turnering 2021-2022 

 

Husk I skal reservere hallen til turnering 21-22 jf. det udsendte cirkulære. I opfordrer til at få reserveret 
hallen hurtigst muligt, og få reservationerne indtastet i Håndoffice (Banetider) Se cirkulæret her 

 

Halreservationer til børnestævner sæson 2021 - 2022 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/
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Følgende spillesteder har indtastet banetider indtil videre: 

 

Aarup BK Aarup Fritidscenter 

GV Ejby Ejby-Hallen 

Bellinge IF Rasmus Rask Hallen 

IF Stjernen Skt. Jørgens Hallen 

Vindinge BK Vindingehallen 

Østfyns HK Ørbæk Midtpunkt 

HUSK det er klubbernes ansvar at få reserveret haller til børnestævner.  

Fristen er den 10. maj 2021. Se hvilke stævner det drejer sig om her. 

 

 

 

Registrering af udendørs baner 

 

Vi er i gang med at opdatere oversigten over Beach Håndbold baner på Fyn, og samtidig registrere hvor 
der er- eller bliver etableret baner på græs.  

Vi håber, at I vil registrere jeres baner, så vi kan få et godt overblik over, hvor banerne er placeret. 

Registrer jeres baner her 

 

Information om håndbold frem mod sommerferien ???? 

 

FHF præsenterede på mandagens foreningsmøde, hvad der bliver tilbudt af uddannelse, turnering og 
stævner frem mod sommerferien – se hvad planerne er her 

 

Håndboldkaravanen 2021 

Nu er det muligt at søge om at få Håndboldkaravanen ud til din forening. Vil du have muligheden for at 
få flere unge medlemmer i din forening til næste sæson, er dette et tiltag for jer. Se invitationen og 
mulighed for at søge her.  

 

Cirkulæret er færdigredigeret d. 14. april kl. 15.25. 
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