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Odense, den 4. september 2019  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 037 – TU520 

 
 
 

Turneringsudvalget holder åbent hus – skal det være i din hal? 
 
Da det har knebet med at samle nok foreningsrepræsentanter til det årlige foreningsmøde omkring 
turneringer som TU har inviteret til, har man besluttet at man vil afholde 4 møder i forskellige 
haller/områder. Men det kræver nogle mødesteder, så skal det være i jeres hal? 
Byd venligst ind hvis I kan lægge mødelokale til. Det skal være plads til ca. 15 personer. Foreningerne 
inviteres til et åbent møde i tidsrummet 19 – 21. Forud for foreningsmøde, skal Turnerigsudvalget have 
mulighed for at holde et møde i tidsrummet 17 – 19. (Så mødelokalet skal bruges 17-21) 
 
Datoerne er: 23.10.19 / 12.11.19 / 20.01.20 / 24.02.20 
 
Hvis I kan byde en på en af datoerne (eller flere) skal der sendes en mail til: mwk.fhf@dhf.dk senest 
onsdag den 11. september. Herefter laves fordelingen hurtigst muligt og der sendes svar tilbage til dem 
der har budt ind.  
 

FHF Niveaustævnerne 14. – 15.09 
 
Der skal ikke søges aldersdispensationer i forbindelse med niveaustævnerne. Man kan benytte maks. 3 
spillere der er 1. års i den ældre årgang. 
Programmet offentliggøres senest mandag kl. 18. 
 

Vigtige datoer 

Her er de væsentligste datoer i forbindelse med turnering 2019 - 2020 

08.09.2019 Tilmeldingsfrist vinterturnering Serie 2,3 og 4 samt Oldies 

14.09.2019 Niveaustævne 

15.09.2019 Niveaustævne 

15.09.2019 Tilmeldingsfrist Vinterturnering U-9,U-11,U-13,U-15,U-17 og U-19 

19.09 - 21.09.2019 Kampredigering de fynske rækker 

22.09.2019 Turneringsstart 2.og 3. Division 

29.09.2019 Turneringstart FHF Turnering, Oldies, Senior, børn og unge 
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ledige pladser både i Damer og Herrer  
 
Der er fortsat en ledig plads i Serie 1 Herrer samt Serie 1 Damer, og da vi lige har været 
Reserveholdslisten igennem, og ikke andre hold havde givet udtryk for at de vil i Serie 1 udbydes 
pladserne hermed så alle kan søge om at komme i Serie 1. Jeres ansøgning skal være FHF i hænde 
senest torsdag den 5. august og sendes til mwk.fhf@dhf.dk Herefter vil turneringsudvalget træffe en 
beslutning om hvilket hold der skal indgå. Kommer der ansøgere fra den nuværende reserveholdsliste 
vil de have fortrinsret jf. deres rangering. 
 
 

Ministævne U-5 til U-8 
 
Så er der åbent for tilmelding til det første ministævne i denne sæson. Stævnerne finder sted lørdag den 
5. oktober i tidsrummet kl. 10 -16. Se invitationen her. 
 

Tons og Teknik for U-11 spillere 
 
FHF Børne- og Ungdomsudvalget inviterer til TONS & TEKNIK for U-11 piger og drenge. 
Fastholdelsesprojektet for fynske håndboldspillere byder bl.a. på en masse udfordringer, mange sjove 
og forskellige måder med håndboldtræning og alternative aktiviteter. Se invitationen her. 
 
 

Kurser  
 
Der udbydes kursus 2 i kursusrækken Trille og Trolle, som er målrettet alle de trænere, der til daglig 
træner de mindste i jeres forening. På kurset vil du b.la. få en række øvelser du kan bruge i din træning 
fremadrettet. Se invitation her 
 

Udviklingscentre 

 
Vi har med dagens cirkulære sendt oversigt over den kommende sæsons Comfort tours 
udviklingscentre for pigespillerne.  
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 4. september 2019 kl. 15.30 
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