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Cirkl. 160-TU576 
Odense, den 26. august 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 160 – TU576 

 
 

 

Ledige plader Serie 1 Damer 

 
Da der har været trækninger fra Serie 1 Damer, og ingen fra reserveholdslisten har ønsket at indtræde, 
kan der hermed ansøges om plads i Serie 1 Damer. (BR66 2 blev trukket sidste uge og pr. 26.08 er 
Allesø GF trukket) 
 
Dettes gøres ved at sende en ansøgning til turneringsudvalget senest tirsdag den 1. september med en 
meget kort begrundelse/beskrivelse af det hold som man forventer at stille med i Serie 1 Damer. Mailen 
sendes til mwk.fhf@dhf.dk 
 
Kun hold der ikke er berørt af oprykningsforbud vil kunne komme i betragtning. Og om muligt vil man 
blive indplaceret i den geografisk rigtige pulje. (Og ændring i puljerne kan forekomme) 

 

Aldersdispensationer 

 
Muligheden for at ansøge om aldersdispensationer åbner først når turneringen starter. Der skal IKKE 
søges om aldersdispensation i forbindelse med Niveaustævnerne. Her skal man blot overholde reglerne 
om at man må benytte maks. 3 spillere, der er 1. års i den ældre årgang. Er der spørgsmål så kontakt 
Morten på mwk.fhf@dhf.dk eller på tlf. 66134311 i åbningstiden. 

 

Invitationer til U-9, U-10, U-11 og U-13 stævner 

Der afholdes U-9, U-10, U-11 og U-13 stævner lørdag den 26. september. Der er nu muligt at tilmelde 
hold til de forskellige rækker. 

 

Kurser  

Lørdag den 5. september udbyder vi BTU-modulet – Sjov håndbold for de mindste i Humblehallen kl. 
10-13.30. Modulet er målrettet minitrænere (U-5 til U-8). Se invitationer her. 

Søndag den 20. september udbydes der BTU-grundmodul i Højbyhallerne kl. 8-14. Grundmodulet giver 
dig et godt fundament for at være børnetræner. Se invitationer her. 

Lørdag den 26. september udbydes der dommerkursus i Ørbæk Midtpunkt kl. 9-17. Se invitationen her 

 

Udviklingscenter  

Invitation til FHF og Comfort tours udviklingscentre sæson 2020-2021 for drenge årgang 06 og piger 
årgang 07. Tilmeldingsfristen er den 25. september 2020. Se invitationen her. 

 

Repræsentantskabsmøde 

Husk at tilmelde dig og din forening til Repræsentantskabsmøde som afvikles mandag den 
31. august på Scandic Odense.  

Vi har i samarbejde med Scandic sikret os, at alle restriktioner i forhold til Corona 
overholdes, så vi sikkert og trygt kan byde jer alle velkommen.  

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
159-DU607-%20Invitation%20til%20dommerkursus.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/omraade-nord/
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Se invitation til mødet her.  

 

Personaleinformation 

Vi er glade for at kunne byde velkommen til et nyt ansigt på kontoret. Mandag den 24. august starter 
Dinna Andersen i administrationen. Vi glæder os til at byde Dinna velkommen i FHF, og håber at I tager 
godt imod hende.  

Samtidig skal vi sige farvel og tak for indsatsen til Annika, som har søgt nye udfordringer. Annika 
stopper med udgangen af august. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.26. august 2020 Kl. 17.49. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/repraesentantskabsmoede-2020/repraesentantskabsmoede-tidligere-aar/

