
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Cirkl. 052-TU528 
Odense, den 1. december 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 052-TU528 

 

 
 

Åbent Hus med turneringsudvalget  
 
Der var desværre så få klubber/personer tilmeldt til det 2. arrangement også, så det blev også 
til en aflysning. Der er fortsat programsat to møder. Reserver dem i kalenderen og bliv tilmeldt 
så vi kan få en god konstruktiv dialog. 
 
 
08.11.21 Svendborg Idrætscenter Aflyst 

01.12.21 Ejby hallen 

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 
 
 

 

Ombrydning 2. halvsæson – Husk tilmelding af seniorhold 

 
Sidste spilledag for 1. halvsæson er den 12.12. 
 
Husk alle seniorhold til Serie 2, 3 og 4 skal tilmeldes til 2. halvsæson. Ingen hold i senior Serie 
2,3 og 4 overflyttes på nær dem der rykker op fra Serie 2 til Serie 1. Tilmeldingen foregår via 
klubbens håndoffice og fristen er den 6. december. 
 
Alle børne og ungdomshold overflyttes fra 1. til 2. halvsæson. Har man eftertilmeldinger af 
NYE hold skal det ske via Håndoffice senest den 6. december. 
 
Har man ønsker til ombrydningen til 2. halvsæson kan dette fremsendes via denne formular 
(Link til FHF’s hjemmeside) 
 
Kampprogrammet for 2. halvsæson offentliggøres 17. december kl. 12. og kampredigeringen 
foregår til og med den 21.12. hvor der skal være sat tider på kampene. 22.12. kan der flyttes 
kampe efter aftale med modstanderen.  
 
 

 
 

 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/ombrydning-til-2-halvsaeson/


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

U-11 – U-13 stævne 4, lørdag den 11. december 

 
Kampprogrammet for U-11 – U-13 stævne 4, lørdag den 11. december ligger klar! 
 
U-11 - Kampprogram 
U-13 - Kampprogram 
 
Rigtig god fornøjelse til de deltagende hold! 
 

U-9 – U-10 stævne, lørdag den 18. december 

 
Der er sidste frist for tilmelding til U-9 - U-10 jule-stævne, lørdag den 18. december i dag, 
onsdag den 1. december! 
Så skynd jer! Hvis jeres hold også skal med!!! 
 
U-9 -  Invitation 
U-10 - Invitation 
 
 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 1.12.2021 kl. 15.50. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-11/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-13/oversigt/
https://www.haandbold.dk/.../invitation-u-9-staevne4...
https://www.haandbold.dk/.../invitation-u-10-staevne-4...

