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Niveaustævner for U-17 og U-19 1. div. og U-19 Liga 
 
For turnering 2020 – 2021 afholdes der Niveaustævner for U-17 og U-19 1. division samt U-19 Liga på 
følgende datoer: 
 

29. august 2020: 

U-17 1. division piger,  

U-19 Liga drenge, U-19 1. Division drenge,  

30. august 2020: 

U-19 Liga piger, U-19 1. Division piger,   

U-17 1. division drenge. 

12. september 2020:  

U-19 Liga piger, U-19 1. Division piger,  

U-17 1. division drenge, 

13. september 2020:  

U-17 1. division piger,  

U-19 Liga drenge, U-19 1. Division drenge,  

Holdene SKAL deltage den første weekend (29-30.08)  
Holdene kan blive opfordres til at spille weekend 2, efter at holdene har spillet i weekend 1. Ønsker 
holdene ikke at deltage i weekend 2, kan det have konsekvenser for rækkeinddelingen. 
 
Datoerne for niveaustævnerne for de fynske rækker offentliggøres til marts, når bl.a. TU’s 
arrangementer med Åbent hus er afsluttet. 
 

TU’s Åbent hus-arrangement – Kom og vær med den 24.02. 
 
Det sidste af fire Åbent hus-arrangementer med turneringsudvalget afholdes den 24.02. i Højby – Kom 
og vær med.  
Se mere her 
 

Kurser 
 
Træneruddannelsen – Målvogtertræning. Modulet afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 18. marts kl. 
17.30 – 21.30. Tilmeldingsfristen er den 12. marts. Se invitationen her. 
 
Børnetræneruddannelsen – overbygningsmodulet Forsvarsbevægelser og styrketræning. Modulet 
afholdes i Rosengårdskolens Hal, onsdag den 26. februar kl. 17.30-21. Se invitationen her. 
 
Børnetræneruddannelsen- overbygningsmodulet Afleveringer, kaste- og skudteknik. Modulet afholdes i 
Lillebæltshallerne, onsdag den 4. marts kl. 17.30-21. Se invitationen her. 
 
Børnetræneruddannelsen – Sjov håndbold for de mindste, som henvender sig til U-5 til U-8 trænere. 
Modulet afholdes i Humblehallen, lørdag den 14. marts kl. 10-13.30. Se invitationen her.  
 
Dommeruddannelsen – Bliv håndbolddommer  
Afvikles i Aarup Fritidscenter lørdag den 22. februar – se invitation her 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/aabent-hus-23-10-19-svendborg-notat/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
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/dommerkursus/
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Medaljestævne U-5 til U-8 lørdag den 7. marts 
 
Tilmelding til det 6. og sidste U-5 til U-8 stævne denne sæson er åben i HåndOffice. Til det sidste 
stævne, denne sæson, er der medaljer til alle hold. 
Se invitation til ministævnet her.  
Stævnerne afholdes i de haller på Fyn, som har reserveret hal til stævnerne samt tilmeldt hold.  
 

Invitation til U-9 stævne lørdag den 14. marts 
 
Tilmelding til det sidste U-9 stævne denne sæson er åben i HåndOffice. Til det sidste stævne er der 
medaljer til alle hold. 
Se invitationen her. 
Stævnerne afholdes i de haller på Fyn, som har reserveret hal til stævnerne samt tilmeldt hold. 
 

Santander Cup Final 4 

I har nu mulighed for at lave en klubtur til Santander Cup Final 4 i Herning, hvor GOG skal kæmpe om 
pokaltitlen. Der er lavet et specialtilbud til alle fynske foreninger. Se flere informationer og invitation her. 

Skulle I have turneringskampe der spærre for at tage til Final 4, vil der være mulighed for gratis flytning 
af kampe i FHF’s rækker. Flytningen skal dog fortsat være efter accept fra modstander og skal indtastes 
i klubbens Håndoffice senest 23. februar for at kunne gøres uden gebyr. Indsæt bemærkning: Flytning 
pga. deltagelse i Final4   

Ungdomspokal Finalekampe kan IKKE flyttes. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.12. februar 2020 kl.  

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/santander-final-4/

