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Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering 2019 – 2020 
 
Som udgangspunkt gennemføres runde 1-3 som puljespil. Runde 4 er semifinaler og runde 5 fælles 
finalearrangement. 
De anførte datoer er sidste spilledag for de enkelte kampe. Hvis de to hold er enige, kan man godt 
overskride denne dato, med f.eks. 1 uge. Man skal bare være opmærksom på at man ikke kommer til at 
ligge og blokere for de efterfølgende kampe. Ingen hold må spille senere end datoen for de sidste 
kampe i puljen. 
 

Turneringsudvalget holder åbent hus 
 
Der afholdes åbent hus-arrangementer følgende dage: 
(23.10 Svendborg Idrætshal) 
12.11 Nyborghallen 
20.01 Ejby Hallen 
24.02 Højbyhallen 
 
Husk at blive tilmeldt hvis I vil deltage i det næste arrangement den 12.11.  Se mere her  
 

Ombrydning 2. halvsæson 
 
Der er blevet sat streger for op og nedrykning i Fynsserien, Serie 1 og Serie 2 i forbindelse med 
ombrydningen til 2. halvsæson. Dette er som beskrevet i Propositionerne for de fynske rækker. 
I forbindelse med børne og ungdomsrækkerne bliver der påsat vejledende streger for ombrydningen 
fredag den 15. november. 
Alle hold for børne og ungdomsrækkerne overføres automatisk til 2. halvsæson.  
Holdene i Serie 2, 3 og 4 skal gentilmeldes af klubberne (Bortset fra de hold der rykker ud af Serie 1 og 
op fra Serie 2) 
 
Se propositionerne for de fynske rækker her. 
 

Tilmelding til U-9, U-11 og U-13 stævner 
 
Tilmeldingen er åben til de næste U-9, U-11 og U-13 stævner. U-9 stævner afholdes, lørdag den 16. 
november. 
U-11 stævner samt U-13 C stævnerne afholdes, lørdag den 23. november, Stævnerne afholdes i de 
haller på Fyn, som har tilmeldt hold og reserveret hal til stævnerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/regler-love/propositioner-for-fynske-raekker/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/regler-love/propositioner-for-fynske-raekker/
062-BUU211%20-%20Invitation%203.%20U-9%20Stævne%20161119.pdf
062-BUU211%20-%20Invitation%203.%20U-9%20Stævne%20161119.pdf
063-BUU212%20-%20Invitation%203.%20U-11%20Stævne%20231119.pdf
063-BUU212%20-%20Invitation%203.%20U-11%20Stævne%20231119.pdf
064-BUU213%20-%20Invitation%20til%203.%20U-13%20C%20stævne%20231119.pdf
064-BUU213%20-%20Invitation%20til%203.%20U-13%20C%20stævne%20231119.pdf
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Spillestævne på kortbane for U-8 A spillere 
 
Vi afholder spillestævne på kortbane for U-8 A spillere i pige, drenge og mix-rækker, lørdag den 16. 
november i tidsrummet 10-18. Se invitationen her. 
 
 
 

Kurser 
 
Børnetræneuddannelsens grundmodul udbydes lørdag den 9. november kl. 9-15 i Nymarkshallen. Se 
invitation her. 
 
Børnetræner modulet - Målvogter og kontraspil udbydes onsdag den 20. november kl. 17.30-21 i 
Lillebæltshallerne. 
Se invitation her. 
 
Dommeruddannelse – Vi tilbyder to dommerkurser inden jul – så julegaven er reddet.  
Se invitationen her 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 23. oktober 2019 kl. 15.45 

066-BUU214%20-%20Invitation%201.%20spillestævne%20på%20kortbane%20161119.pdf
066-BUU214%20-%20Invitation%201.%20spillestævne%20på%20kortbane%20161119.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
065-UTU314%20-%20Invitation%20BTU-%20Målvogter-Kontra.pdf
065-UTU314%20-%20Invitation%20BTU-%20Målvogter-Kontra.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/

