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TURNERINGSMEDDELELSE  
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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) 
 

Ekstra Ordinære nedrykninger Senior (eventuelt) 

 
Som det ser ud nu, kan der godt risikeres at komme ekstra ordinære nedrykninger i 
Fynsserien, sådan som det tegner sig med de direkte nedrykkere fra 3. division, og hvis op / 
nedspil ikke går den vej vi som fynboer kan ønske os. 
 
Hvis det sker, vil der blive ekstraordinære nedrykninger således at også hold der er bedre 
placeret end nr. 11 og 12, kan blive rykket i Serie 1.  
 
Hvis man er ekstraordinært nedrykket vil man blive placeret øverst på reserveholdslisten. 
 
Der vil IKKE blive foretaget ekstra ordinære nedrykkere fra Serie 1. Dels må man godt have 
mere end 1 hold i Serie 1 pr. klub, og dels kan puljerne udvides fra 10 til 12 uden det 
turneringsteknisk giver udfordringer.  
 
 
 
 

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


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Udviklingscentertræner i Fyns Håndbold Forbund 

 
Bliv Udviklingscentertræner i Fyns Håndbold Forbund. 
 

Se mere her 
 

Udviklingscenter i Fyns Håndbold Forbund 

 
Træningsplanlægningen for udviklingscentrene for drenge årg. 07 og piger årg. 08 er afsluttet, 
og det samlet træningsprogram er udsendt til alle tilmeldte spillere og de foreninger hvor disse 
spillere er tilknyttet. 
Vær dog opmærksom på, at der stadig kan forekomme ændringer i programmet for de enkelte 
områder. Hvis dette skulle ske, så får alle pårørende selvfølgelig straks besked herom. 
 
 

Første træning for drengene årg. 07 er med opstart: 

• Onsdag d. 6. april for drenge i område VEST - kl. 18.30-20.30 i Ryslingehallen 

• Onsdag d. 13. april for drenge i område ØST - kl. 18.30-20.30 i Ryslingehallen 

• Fredag d. 15. april for drenge i område NORD - kl. 18.00-20.00 i Aarup Fritidscenter 

 

- (Spillere fra område SYD er blevet fordelt i hhv. område VEST og ØST) 

  

Første træning for pigerne årg. 08 er med opstart: 

• Onsdag d. 20. april for piger i område SYD - kl. 18.30-20.30 i Ryslingehallen 

• Fredag d. 22. april for piger i område NORD - kl. 18.00-20.00 i Søndersøhallen 

• Fredag d. 22. april for piger i område ØST - kl. 18.00-20.00 i Højbyhallen 

• Lørdag d. 23. april for piger i område VEST - kl. 09.00-11.00 i Haarbyhallerne 

 
 
 

Håndboldkaravanen 

Så er der åbent for tilmelding til håndboldkaravanen. Skal din forening have fokus på et 
rekrutteringsprojekt, der har virket i mange år, så har i muligheden her. I år har vi trimmet 
konceptet og der er endnu bedre mulighed for at få nye medlemmer i foreningen. Se mere her. 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 23.3.2022 kl. 15.07. 

https://haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/nyheder-fra-fyns-haandbold-forbund/bliv-udviklingscentertraener-i-fyns-haandbold-forbund/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/aktiviteter/haandboldkaravanen/haandboldkaravanen-paa-fyn/

