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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 018 – TU515 

 
 

Trækning Fynsserien Herrer  
 
GOG Håndbold 3 er blevet trukket fra Fynsserien Herrer – Tved GI indgår og rykkes fra Serie 1 Herrer til 
Fynsserien Herrer. 
 
Den ledige plads I Serie 1 Herrer udbydes jf. reserveholdslisten. 
 

Ledige plader Serie 1 Damer 
 
I forbindelse med trækninger er der en ledig plads i Serie 1 Damer. Derfor er det nu muligt at indsende en 
begrundet ansøgning om at blive indsat i Serie 1 Damer til sæson 19/20. Denne skal fremsendes til 
mwk.fhf@dhf.dk  
 
Bemærk at hver klub kan være repræsenteret med mere end 1 hold i Serie 1 Damer. 
 

Niveaustævner U-19 Liga & 1. Division og U-17 1. Division 
 
Husk at tilmeldingsfristen er allerede den 12. August. Der SKAL også indsendes skema med spillerliste 
m.v. – Husk det, del vil have indflydelse på jeres seedning hvis I ikke udfylder fyldestgørende…. 
Tilmeldingen foregår via Håndoffice og rækkerne ligger under HRØ – Håndbold Region Øst. 
 
Link til HRØ’s hjemmeside (I kan finde spillerlisten i Wordformat på FHF’s hjemmeside Se linket i næste 
afsnit 
 

FHF Niveaustævner og spillesteder 
 
For at programmet kan blive lavet færdigt, er de vigtigt at I stiller jeres hal til rådighed i en eller flere dage 
i forbindelse med de to weekender hvor vi har niveaustævner- 
 
Frister: 
14.08. Indtastning af banetider (Vigtigt at I stiller jeres hal til rådighed en eller flere dage) 
18.08 Tilmeldingsfrist FHF Niveaustævner 31.08 – 01.09. 
02.09 Tilmeldingsfrist FHF Niveaustævner 14.09 – 15.09 
 
Se mere på FHF’s hjemmeside 
 

DHF Landspokal – Santander Cup  
 
Skal jeres 1. hold spille i de åbne rækker, Serie 2,3 eller 4, skal I huske at tilmelde jer DHF’s 
Landspokalturnering senest den 12. august. Tilmelding foregår via Håndoffice og huske at rækkerne 
ligger under HRØ – Håndbold Region Øst. Alle 1. hold fra ligaerne, divisionerne samt Fynsserien og Serie 
1 er tilmeldt automatisk. Ønsker man IKKE at deltage skal man framelde sig senest den 12. august. 
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Udviklingscentertræning sæson 2019-2020  
 
I kan nu tilmelde spillere til FHF og Comfort Tours Udviklingscentre.  
I sæson 2019-2020 vil der igen være fem samlinger i hvert center samt en afslutning i marts måned. 
Udviklingscenteret er for alle fynske drenge årgang 05 og alle fynske piger årgang 06. Tilmeldingsfristen 
er den 26. august 2019. Se mere på hjemmesiden. 
 

Dommerkursus 
 
Vi holder dommerkursus for nye dommere lørdag den 31. august i Svendborg Idrætshal. 
Kurset er åbent for alle. Invitation dommerkursus  
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 8. august 2019 kl. 09.00 
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