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Cirkl. 044-TU525 
Odense, den 10. november 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 044-TU525 

 

 
 
 
 

Trukne hold 
 
U-17 Drenge 2. division Pulje 1 Brenderup IF  Trukket pr. 10.11.21 
U-13 Drenge B Pulje 1 Haarby IF  Trukket pr. 05.11.21 
 

Ombrydning til 2. halvsæson  

Børne og Ungdomsrækkerne 

Der er påsat vejledende streger der indikere den forventede op og nedrykning mellem de 
enkelte rækker til 2. halvsæson. 

Der vil også være mulighed for at tilmelde NYE hold til 2. halvsæson, men husk alle børne og 
ungdomshold overflyttes fra 1. til 2. halvsæson. 

Man kan ikke trække et hold og eftertilmelde til samme række. 

Derudover vil der kunne fremsendes ønsker om omplacering, trækning m.v. der så vil blive 
behandler af turneringsudvalget. Disse skal fremsendes senest den 6. december. Sendes via 
formular på FHF’s hjemmeside. Men husk det er et ØNSKE, medmindre det selvfølgelig er en 
trækning. 

Seniorrækker - Serie 2,3,4 

Ud over de af propositionerne forskrevne oprykninger fra Serie 2 til Serie 1, og nedrykning fra 
Serie 1 til Serie 2, skal alle øvrige hold der ønsker at spille i Serie 2,3 4 samt Oldies i 2. 
halvsæson gentilmeldes. INGEN hold fra Serie 2,3 og 4 overflyttes automatisk, medmindre 
man er oprykker fra Serie 2 til Serie 1. Tilmeldingsfrist er den 6. december. 

Al tilmelding af hold foregår via klubbens Håndoffice. HUSK: ALLE seniorhold i Serie 2,3 og 4 
skal gentilmeldes. Alle børne og Ungdomshold overflyttes mellem 1. og 2. halvsæson, og her 
skal kun evt. NYE hold tilmeldes. (Altså hvis I har fået et eksta U-11 hold der skal spille 
løbende turnering i 2. halvsæson) 

Sidste spilledag for 1. halvsæson er søndag den 12. december. 1. spilledag i 2. halvsæson er 
søndag den 9. januar. 

Bemærk at terminen for kampredigeringen er ændret. Kampredigeringen til 2. 
halvsæson foregår i dagene 17. – 22. december. (og efterfølgende vil der være en 
periode med mulighed for at aftale kampflytninger og sammentrækninger 
efterfølgende) 
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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. 
 

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering  
 

Alle rækker er nu offentliggjort. Struktur fremgår af bemærkninger på Håndbold Info / appen. 
Derudover er der sendt oplysninger om hvornår der skal være indberettet kampaftaler til 
klubberne for hver enkelt række. 

Hver opmærksom på, at når der er puljespil samt dobbeltkamp med EC-afgørelse kan 
kampene godt ende uafgjort og der skal IKKE findes en vinder. Først fra semifinaler / finaler 
hvor det bliver enkeltkampe skal der findes en vinder. 

 

U-11 AA 

 
Jævnfør propositionerne for FHF’s rækker oprettes der en U-11 AA i 2. halvsæson med 
spilletid på 2x25 minutter. Dette ændres til 2 x 20 minutter da vi følger DHF’s nye spilformer 
der angiver bl.a. spilletiden. 

Link til DHF’s nye spilformer der beskriver de særlige tiltag i forbindelse med kortbane for U-9, 
U-10 og U-11. (Ingen målmandstrøje, ingen helbanepres m.v.)  

 

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

 
Kampprogrammet til U-11 og U-13 stævne 3, lørdag den 20. november ligger klar på 
hjemmesiden og i app! 
 
En stor tak til: IF Stjernen, Hindsholm HK, Middelfart HK, GV Ejby og Veflinge/Morud- der 
denne gang ligger haller til og er medarrangører. 
 
Rigtig god fornøjelse til alle deltagende hold. 
 

https://dhf.dk/boern-unge-og-motion/nye-spilformer/intro-til-spilformer/
mailto:msk.fhf@dhf.dk
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Invitationer til næste U-11 – U-13 stævne 4, er lørdag den 11. december, med tilmeldingsfrist, 
onsdag den 24. november – ligger også tilgængelige på hjemmesiden eller klik på linket 
herunder: 
U-11 - Invitation 
U-13 - Invitation 
 

Netværksmøder i klubkompasset 

 
Onsdag d. 3. november er der sendt invitation ud til netværksmøder med afsæt i 
klubkompasset.  
 
Klubkompasset er et nyt værktøj til foreninger og forbund, som kan hjælpe med at optimere 
samarbejdet og indsatserne i fynsk håndbold. 
 
Der er tilmeldingsfrist torsdag d. 18. november. 

 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 10.11.2021 kl. 16.20. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.haandbold.dk/media/17896/invitation-u-11-staevne-4-111221.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.haandbold.dk/media/17897/invitation-u-13-c-staevne-4-111221.pdf

