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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 062– TU531 

 

 

Turneringsaktiviteter er nu klar 

 

Vi er nu klar til at præsentere de turnerings- og stævneprodukter vi tilbyder jer og jeres medlemmer frem 
mod sommerferien.  

Beach Handball turnering 

Målgruppe: U-9 til U-19 

Turnering som afvikles som løbende turnering, som vi kender det fra indendørs turneringer 

Se mere information  

Beach Handball tour 

Målgruppe: U-5 til senior 

Vi tilbyder igen i 2021 Beach Handball stævner i Kerteminde, Assens og Nyborg – selvfølgelig med 
udgangspunkt i de restriktioner der er gældende for afvikling af sådanne arrangementer. 

Se mere information  

Beach Handball DM Kvalifikation og Fynsmesterskab for U-17 og U-19 

Målgruppe: U-17 og U-19 

Vi arrangerer i år Fynsmesterskab og DM kvalifikation som et selvstændigt stævne med ”fri tilmelding”.  

Se mere information  

 

Beach Handball – Endagsstævner 

Målgruppe: U-9 til Senior 

I samarbejde med en forening som ønsker at stille en eller flere beach baner til rådighed for et stævne, 
kan man nu melde ind, om hvilken / hvilke dage og evt. grupper I ønsker stævner for. Program m.v. vil 
blive udarbejdet af FHF.  

Se mere information og få en eller flere stævnedage hos jer 

Stævner på græs 

Målgruppe: Senior 

I samarbejde med en forening som ønsker at stille en eller flere græsbaner til rådighed for stævne for 
seniorrækker, kan man nu melde ind, om hvilken / hvilke dage og evt. grupper I ønsker stævner for. 
Program m.v. vil blive udarbejdet af FHF.  

Børnestævner 

Målgruppe: U-5 til U-9 

Vi søger foreninger, der ønsker at være medarrangør af stævner for de mindste på baner på græs. 
Indbydelser, tilmelding, program m.v. udarbejdes af FHF.  

Se mere information og bliv arrangør af et børnestævne.   

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/medarrangoer-af-staevner/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/haandbold-paa-graes/
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Halreservationer til børnestævner sæson 2021 - 2022 

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 

 

Covid-19  

Se de nyeste retningslinjer for genåbningen her 

 

Cirkulæret er færdigredigeret d. 22. april kl. 17.00 

 

 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/halreservationer/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/udendoers-baner/
https://www.haandbold.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nye-retningslinjer-for-indendoers-haandbold/

