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Cirkl. 065-TU534 
Odense, den 12. januar 2022  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 065-TU534 

 

 

 

Covid19 afbud / Flytninger 

 
Se retningslinjerne og mulighederne for afbud / flytninger af kampe: – Tryk her 
 
Formular ved afbud / Anmodning og flytning FHF-kampe (Husk også at kontakte 
modstanderne) – Tryk her 
 
Skal I anmode om flytning af kampe i fællesrækkerne med HRØ, U-17 og U-19 Liga, samt 
U-15, U-17 og U-19 1. division skal I straks kontakte modstanderne og høre om de vil 
acceptere en flytning, og herefter skal I sende en mail til hrø@dhf.dk med følgende 
oplysninger som minimum: 

- Kampnummeret 

- Hvem aftalen er lavet med hos modstanderholdet, 

- Evt. ny spilledato og  

- Årsagen til afbud/flytning.  
 
Såfremt det er aftalt at kampen skal flyttes, skal den nye dato meddeles senest 5 dage efter 
oprindelig spilledag (F.eks. en kamp der skulle havde været spillet den 16.01, skal den nye 
dag for afvikoing meddeles senest den 21.01) 
 

Aldersdispensationer   
 
Alle dispensationer følger personen og er gældende for hele sæson 2021 / 2022. Så der skal 
hverken søges igen eller annulleres eventuelle dispensationer. 
 

Udviklingscenter – 2022/23 

 
HUSK HUSK HUSK at det nu igen er muligt at indstille spillere til Udviklingscenter-træning ved 
Fyns Håndbold Forbund.  
 
Første træning for drengene er med opstart i slutningen af marts, og for pigerne er det med 
opstart i midten af april.  
Ligeledes mangler vi fortsat haller til afvikling af de enkelte træningspas! 
 
Se invitation og yderligere på hjemmesiden. 
 

U-5 – U-8 stævne 5, lørdag den 5. februar 

 
Sidste frist for tilmelding til U-5 – U-8 stævne 5, lørdag den 5. februar er i dag,  
onsdag den 19. januar! 
 

file:///C:/Users/mok/Downloads/nyhed-vedr-turneringsforlaengelse-januar-2022(1).pdf
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
mailto:hrø@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/
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U-5 – U-8 – Invitation 
 
 

U-11 – U-13 stævne 5, lørdag den 29. januar. 
 
Kampprogrammet for U-11 – U-13 stævne 5, lørdag den 29. januar er delvist klart. 
 
Følgende rækker/puljer er klar: 
U-11 Drenge B 
U-11 Drenge C 
U-13 Pige C pulje 1 
 
Vi mangler fortsat placering/hal til følgende rækker: 
 
U-11 Pige C 
U-13 Drenge C pulje 2 
 
Vi håber at kunne få de sidste rækker på plads og offentliggjort i løbet af i morgen torsdag, 
den 20. jan. 
 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 19.01.2022 kl.14.15. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/

