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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 
 
Når I har lavet en ny aftale med modstanderen, sendes denne i en mail til mwk.fhf@dhf.dk 
indeholdende: Kampnummer, Række, Ny dato/tid. Husk at tjek om hallen er ledig inden i 
sender mailen. (Husk frist på 5 dage efter oprindelige spilledag) 
 

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 afvikling meddeles senest den 21.01) 
 

Turneringsafslutning Ungdom Fællesrækker med HRØ 

 
Finalespil U-15 1. division A: 
Top-4 i hver 6 holds pulje kvalificerer sig til Kvartfinalekampe ude/hjemme med EC-afgørelse, 
hvor lavest placerede hold spiller hjemmekamp først - første kamp senest 27. april 2022 og 
anden kamp senest 1. maj 2022 (1-4, 2-3, 3-2 og 4-1), og 4 vindere til afsluttende Final-4, der 
spilles lørdag den 7. maj 2022. Der er præmier til alle hold, der kvalificerer sig til Final-4. 
 
Øvrige rækker med mere end 1 pulje: 
Fælles finalestævne den 23. – 24.04 hvor puljevinder deltager. 
 
Alle rækkerne og slutspil administreres af HRØ 
  

Turneringsudvalget afholder Åbent hus  
 
Kom og deltage i dialogmøde med turneringsudvalget om FHF’s forskellige 
turneringer. Mødet afholdes den 21. marts i Højby – Se mere her. 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/covid-19-anbefalinger-og-retningslinjer-for-afbud/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
mailto:hrø@dhf.dk
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
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Udviklingscentertræner i Fyns Håndbold Forbund 

 
Bliv Udviklingscentertræner i Fyns Håndbold Forbund. 
 
Se mere her 
 

U-11 og U-13 stævne 7, lørdag den 19. marts 

 
Kampprogrammet for sæsonens sidste U-11 og U-13 børnestævne er klar, og det kan nu ses 
på forbundets hjemmeside og på håndbold app’en. 
 
Der skal samtidig lyde et stort tak til Østfyns HK, HF Langeland og Team Vestfyn som alle har 
valgt at lægge halgulv til stævnet!  
 

Dommerkursus 

 
Lørdag d. 19. marts i Ejbyhallerne vil der være sæsonens sidste dommerkursus. Det foregår 
fra kl. 8-16, du finder invitationen her.  
 

Håndboldens Videnskonference 

 
Lørdag den 19. marts inviterer Dansk Håndbold Forbund til Håndboldens videnskonference, 
hvor børn og unges udvikling og motivation for at spille håndbold er i centrum. Her lancerer vi 
’Rigtig, sjov håndbold’, som er vores nye vidensgrundlag for god børne- og ungdomshåndbold 
 
Bliv inspireret med gode oplæg og paneldebatter om vores nye vidensgrundlag. Læs mere og 
tilmeld her. 
 

Oldies vidensdelingsmøde 

 
Vi vil forsøge at få håndbold tilbage for den ældre generation, og der har vi brug for jeres 
hjælp. Hvis du har interesse i at være med til at skabe et turneringsprodukt for den ældre 
generation, skal du melde dig til mødet der afholdes d. 23. marts kl. 19.00. Invitationen finder 
du her.  
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 9.3.2022 kl. 16.46. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/nyheder-fra-fyns-haandbold-forbund/maaske-er-det-lige-dig-vi-mangler-eller-maaske-en-du-kender/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/DU/2021-2022/Kurser/Dommerkursus%20Ejbyhallerne.pdf
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/uddannelse/haandboldens-videnskonference/?utm_source=hjemmeside&utm_medium=forsidebanner&utm_campaign=videnskonference2022
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202021-2022/083TU540%20-%20Oldies%20vidensdelingsmøde.pdf

