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Turneringsafslutning sæson 2019 - 2020 

 
Vedr. diverse fynske turneringer (Pokale m.v) udsendes særskilt cirkl. i dag. 
 
Endelig op og nedrykninger er ikke afgjort før Liga og 1. div er færdigspillet, da direkte nedrykninger kan 
give forskubninger hele vejen ned. Vær også opmærksomme på ekstraordinære nedrykninger. Såfremt 
man bliver ekstraordinært nedrykket bliver man indsat øverst på reserveholdslisten. 

 

Halreservationer til Turnering 2020 – 2021  

Det er klubbernes eget ansvar at sikre halreservationerne i forbindelse med hjemmekampe der lægges 
om søndagen efter spillestedets nøgle. Det anbefales at man får foretaget, om muligt, disse 
reservationer snarest muligt, og efterfølgende indtaster dem i Håndoffice. Umiddelbart er der sat en frist 
til den 30.04 

Se cirkulæret der er udsendt omkring halreservationer sæson 2020 – 2021 her 

 

Halreservationer til børnestævner sæson 2020 - 2021 

Følgende spillesteder har indtastet banetider indtil videre. Husk det er klubbernes ansvar at få 
reserveret haller til børnestævner. Fristen er den 11. maj 2020. Se hvilke stævner, det drejer sig om 
her. 
 

Ejby-Hallen Kerteminde Idrætscenter Munkebo Idrætscenter 

Nyborghallerne Rasmus Rask Hallen Søndersøhallerne 

SU´VI:T Arena Vissenbjerg Hallerne Ørbæk Midtpunkt 

 
 

Håndboldkaravanen 2020 

I uge 34 og 35 ruller håndboldkaravanen hen over Fyn igen. Vil din forening lave et samarbejde med 
den lokal skole? Vil din forening lave en målrettet plan for, hvordan vi rekrutterer børnene ind i 
foreningen? Vil din forening lave en fantastisk oplevelse for børnene med vores sport? 

Så skal I kigge nærmere på en håndboldkaravane. Se mere i vedhæftede invitation. 
 

Kontoret er fysisk lukket 

Det er besluttet at administrationen arbejder hjemmefra og kontoret er fysisk lukket til og med 27. marts. 
Telefonen vil i perioden ikke vil være åben, men mailen vil løbende blive besvaret, ligesom I kan skrive 
ind, såfremt I ønsker at blive kontaktet, så vil vores ansatte ringe tilbage til jer. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.18. marts 2020 kl. 16.   

 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/halreservationer/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/halreservationer/

