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Odense, den 2. juni 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 075-TU541 

 

 

Ønsker til sæson 2021-2022 Fynsserien og Serie 1 
 
Der er mulighed for at ønske op- eller nedrykning til de lukkede FHF-rækker. I skal sende en 
begrundet mail til kontoret på fhf@dhf.dk, senest den 15. juni 2021.  
Dette vil være uden sportslige og økonomiske konsekvenser ifm. med sæson 21-22.  
 

Turnering 2020 – 2021 er lagt i arkiv 
 
Såfremt man skal finde frem til rækker og stillinger for den afsluttede sæson, kan man nu kun 
finde dem på Håndboldinfo, https://www.dhf.dk/raekker/ og så skal man ud over Fyns 
Håndbold Forbund m.v. søge på sæson: 2020   
 

Kom til DM i Beach Handball 
 
Lørdag den 12. juni afvikles Fynsmesterskab og dermed også kval til DM for U-17 og U-19 
hold. I har mulighed for at eftertilmelde hold til FM og DM-kvalifikationen – så send en mail til 
fhf@dhf.dk senest på søndag. Vi har fra Fyn to pladser til DM i Dalum søndag den 20. juni. 
Vi har i skrivende stund følgende tilmeldinger 
U-17 Drenge – 2 hold 
U-17 Piger – 10 hold 
U-19 Drenge – 3 hold 
U-19 Piger –10 hold  
 

Karantæner  
 
Dansk Håndbold Forbunds Turringsudvalg har på sit møde den 25. maj 2021 drøftet forhold 
vedr. udståede og endnu ikke udståede karantæner i den annullerede sæson 2020-2021. 
Drøftelsen tog udgangspunkt i indstillingen fra en arbejdsgruppe, der har sagsbehandlet 
området, samt en efterfølgende juridisk vurdering.  
  
På den baggrund har turneringsudvalget enstemmigt besluttet følgende i forhold til karantæner 
i sæsonen 2020-2021: 
  
Afviklede karantæner fastholdes. Ikendte, men ikke afviklede karantæner annulleres. Alle 
spillere begynder til sæson 2021-2022 ”på en frisk” og uden at have karantæner til afvikling fra 
sæson 2020-2021.  
 
Ikendte bøder fastholdes. 
 
Administrationsomkostningen i forhold til indberetningen opretholdes, idet der i 
hvert enkelt tilfælde har fundet en konkret sagsbehandling sted.  
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EKSTRA børnestævner 
 
Der er i Børne- og Ungeudvalget blevet besluttet at FHF gerne vil tilbyde to ekstra 
børnestævner for U-5 – U-8, lige efter sommerferien, så de helt små også kan komme hurtigt i 
gang igen, med det vi alle elsker – nemlig håndbold INDENDØRS.  
Det bliver henholdsvis lørdag den 28. august og lørdag den 18. september. 
Men først og fremmest kræver dette, at vi får foreninger til at melde sig som arrangører.  
 
Se invitationen her 
 
 

Covid-19   
 
Se de nyeste retningslinjer for genåbningen her 
 
Cirkulæret er færdigredigeret d. 02.06.2021 kl. 17.15 
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