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Kampflytninger – Ingen flytninger til efter 05.12. 
 
Husk at ingen hold må have mere end 1 kamp i ugen op til sidste spilledag i 
halvsæsonen. Det vil sige at i perioden 06.12. til 12.12. må man kun have en kamp, så 
der kan ikke flyttes kampe til den periode hvis et af holdene har kamp i forvejen. 
 

Trukne hold 
 
Serie 3 Damer  Pulje 1 Assens HK  Trukket pr. 28.10.21 
U-9 Pige B  Pulje 1 OH 77 Odense Trukket pr. 01.11.21 
Serie 3 Herrer Pulje 3 Team Vestfyn 4 Trukket pr. 28.10.21 
 

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering  
 

Lodtrækning og struktur vil blive offentliggjort løbende, og der sendes besked til holdene 
når deres kampe er offentliggjort. 

Åbent Hus – Husk tilmelding til mødet i Svendborg på mandag 

 
Turneringsudvalget inviterer til 3 Åbent Hus-arrangementer samt et opsamlingsmøde. 
Kom og deltage i snakken om FHF’s turneringer; Ungdoms og Seniorpokal, Beach 
stævner m.v. Har I nogle konstruktive forslag til Ungdomsdivisionerne eller 
Niveaustævnerne m.v. så kom frit frem. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 
 
08.11.21 Svendborg Idrætscenter 

01.12.21 Ejbyhallen 

09.02.22 Nyborghallen 

21.03.22 Højbyhallerne. Er samtidig et opsamlingsmøde med forslagene fra 
de forskellige møder  

 
Møderne ligger i tidsrummet kl. 19.00 til ca. kl. 21.30. 
 
Se mere her og find formular for tilmelding 
 
 
 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
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U-5 - U-8 børnestævne 3, den 4. december 

 
Invitationen til Jule-børnestævnet for de mindste, lørdag den 4. december ligger klar på 
hjemmesiden. Og igen i år vil der være nissehuer til alle de deltagende hold.  
 

Operation Nissehuer 

 
Til Jule-børnestævnerne for U-5 – U-8, U-9 og U-10 sidste år, blev der sendt en masse 
dejlige nissehuer ud til alle de arrangerende foreninger.  
 
Desværre blev vi ramt af yderligere restriktioner, ned-lukning og afbud som gjorde at 
mange puljer delvist eller slet ikke blev afviklet.  
Vi er derfor interesseret i, om der skulle være foreninger som har en kasse eller to med 
nissehuer stående, som aldrig kom i brug og derved kan bruges til stævnerne i år. 
Hvis dette er tilfældet, må I meget gerne skrive til msk.fhf@dhf.dk, snarest muligt, så der 
kan foretages optælling og efterfølgende bestilles ekstra nissehuer til stævnerne denne 
jul.  
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 

U-9 – U-10 stævne, den 13. november 

 
Kampprogrammet ligger klar på hjemmesiden og i app’en.  
 
Rigtig god fornøjelse til alle deltagende hold samt arrangører.  
 
U-9 - Kampprogram 
U-10 - Kampprogram 
 

U-11 kortbane – U-13 stævne 3, den 20. november 

 
SIDSTE FRIST for tilmelding, er i dag - onsdag den 3. november! 
 
Så skynd jer, hvis I også skal have et hold med! 
 
U-11 - Invitation 
U-13 - Invitation 
 
 

 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 3.11.2021 kl. 15.40. 

https://www.haandbold.dk/media/17858/invitation-u-5-u-8-staevne3-04122021.pdf
mailto:msk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-10/oversigt/
https://www.haandbold.dk/media/17704/invitation-u-11-staevne-3-201121.pdf
https://www.haandbold.dk/media/17708/invitation-u-13-c-staevne-3-201121.pdf

