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DHF Landspokal 2021 – 2022 – FRIST FORLÆNGET 

 
GRATIS DELTAGELSE I SÆSON 2021 – 2022. For alle hold under Liga og 1. division er 
deltagelsen gratis. Det skyldes at sæsonen 2020 – 2021 ikke blev gennemført for disse hold 
Så det er da en ekstra god grund for at deltage. 
 
Invitationen udsendes i dag. Bemærk at alle hold fra Serie 1 og op til og med Liga er tilmeldt 
automatisk, og skal framelde sig hvis de ikke ønsker at deltage. 
Alle øvrige klubber, hvor deres 1. hold skal spille Serie 2, 3 eller 4, skal tilmelde sig via 
Håndoffice. (Rækkerne ligger under Håndbold Region Øst) 
 
Tilmeldingsfrist 13. august – forlænget til 22.08 (Eller framelding hvis hold fra de lukkede 
rækker, altså Serie 1 og op, ikke ønsker at deltage). 
 
 

Indgået og trukne hold 

 
Indgået: 
Serie 1 Damer  Ollerup/Skerninge Indgået pr. 18.08.2021 
 
Trukne: 
3. Division Damer  Pulje 4 Svendborg HK Trukket pr. 18.08.20.21 
1.Division Herrer Pulje 1 SUS Nyborg  Trukket pr. 12.08.2021 
 

Ledige pladser Serie 1 Herrer og Damer 

 
Der er pt. 3 ledige pladser i Serie 1 Herrer samt 1 pladser i Serie 1 Damer. Så har I et hold der 
ellers skulle spille Serie 2, så er der muligheden for at ansøge om at komme i Serie 1, der 
ellers er en lukket række. 
Ansøgning med en kort begrundelse / Beskrivelse af holdet, skal sendes til mwk.fhf@dhf.dk 
senest søndag den 29. august.  Herefter vil turneringsudvalget, gennemgå de fremsendte 
ønsker. 
 

Ændring af trøjefarve 

 
Glamsdalen HK - Ændret trøje til Hvid 
 
Skal meddeles FHF senest den 1. september. Husk af farven er gældende for hele klubben, 
og sort er forbeholdt dommerne og må ikke benyttes. Der er specielle regler for 
Liga og 1. division senior. 
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FHF Niveaustævner Senior og Børn/Unge – Mangler haller 

 
Husk at melde jer som arrangørklub og stil jeres hal til rådighed en eller flere af 
ovennævnte dage. Derved får nogle af jeres hold også glæden af at spille på hjemmebane, og 
jo flere haller jo hurtigere kan programmet blive færdigt og offentliggjort til alles glæde. 

** 
Her er datoerne for niveaustævnerne. Bemærk at der nu også laves trænings / Niveaustævne 
for senior. 
 

28.08. - 29.08. 
Trænings og Niveaustævne 
Senior 

Tilm. frist 18.08 

04.09. - 05.09. 
Niveaustævne Børne og 
Ungdomsrækker 

TIlm. frist 22.08 

11.09. - 12.09. 
Trænings og niveaustævne 
Senior 

Tilm. frist 01.09 

18.09. - 19.09. 
Niveaustævne Børne og 
Ungdomsrækker 

Tilm. frist 06.09 

 

Trænings / Niveaustævner for senior tilbydes i 3 kategorier med denne vejledende inddeling i 
de tre grupper: 
A: Fynsserien / Serie 1 B: Serie 2 og 3 C: Serie 3 og 4.  

Se invitationerne til FHF’s niveaustævner her 

Ekstra børnestævner – 28. august 

 
Fyns Håndbold Forbund afvikler desværre ikke et ekstra børnestævne, den 28. august, 
grundet manglende tilmelding. Vi afventer og ser om der kommer tilmeldinger til det andet 
ekstra stævne, lørdag den 18. september.  
Se invitation her 
 

Indstilling til Talentcenter – sæson 2021/22 

 
Fyns Håndbold Forbund afholdt mandag aften den 16. august fra kl. 20.00, online 
informationsmøde, hvor TC ansvarlig Carsten Jensen bl.a. ridsede kriterier m.v. op for at 
klubberne i denne sæson selv skal indstille direkte til Talentcenter træning denne sæson. I kan 
læse referat af mødet her 
Der er frist for indstilling af mulige talenter, i dag onsdag den 18. august. Og vi satser på at 
kunne sende indkaldelser ud til de udvalgte spillere i morgen, torsdag den 19. august. 
Første træning for piger 07 gruppe 1, er allerede næste onsdag den 25. august i 
Ryslingehallen. 
 
 
Cirkulæret er afsluttet 18.08.2021 kl. 14.04. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/niveaustaevner-boern-ungdom-og-senior/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.haandbold.dk/media/16781/invitation-ekstra-u-5-u-8-boernestaevne-augsept.pdf
file:///C:/Users/msk/Desktop/Referat%20af%20online%20informationsmøde.pdf

