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Ungdomspokalturnering – Tilmeldingsfrist kl. 23.59 
 

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering har tilmeldingsfrist forlænget til den 27.10. 
Al tilmelding via Håndoffice.  

Husk at tilmelder man sig rækken for B / C eller D hold skal man have hold i turneringen 
i de pågældende rækker. 

Se mere om ungdomspokalen 

 

Åbent Hus med turneringsudvalget  
 
Turneringsudvalget inviterer til 3 Åbent Hus-arrangementer samt et opsamlingsmøde. 
Kom og deltage i snakken om FHF’s turneringer; Ungdoms og Seniorpokal, Beach 
stævner m.v. Har I nogle konstruktive forslag til Ungdomsdivisionerne eller 
Niveaustævnerne m.v. så kom frit frem. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 
 
08.11.21 Svendborg Idrætscenter 

01.12.21 Ejbyhallen 

09.02.22 Nyborghallen 

21.03.22 Højbyhallerne. Er samtidig et opsamlingsmøde med forslagene fra 
de forskellige møder  

 
Møderne ligger i tidsrummet kl. 19.00 til ca. kl. 21.30. 
 
Se mere her og find formular for tilmelding 
 

U-5 - U-8 ministævne 2, den 6. november 

 
Kampprogrammet til U-5 – U-8 ministævne 2, lørdag den 6. november ligger klar på 
hjemmesiden og i appen. 
 
Rigtig god fornøjelse til alle deltagende hold og en stor tak til: 
Højby, Sanderum, IF Stjernen, Otterup, Korup, Østfyns HK, Haarby, Stige og 
Vissenbjerg, der denne gang ligger haller til og er medarrangører. 
 

 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/pokalturneringer/ullerslev-budcentral-ungdomspokalturnering/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
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U-9 – U-10 stævne, den 13. november 

 
Der er i dag sidste frist for tilmelding til U-9 – U-10 stævne, lørdag den 13. november. 
 
Så skynd jer, hvis I også gerne vil med!  
 
U-9 - Invitation 
U-10 – Invitation  
 

U-11 kortbane – U-13 stævne 3, den 20. november 

 
Invitationerne til næste U-11 kortbane og U-13 stævne 3, lørdag den 20. november er 
klar på hjemmesiden.  
 
Se dem også her: 
U-11 - Invitation 
U-13 - Invitation 
 
SIDSTE FRIST for tilmelding, er onsdag den 3. november! 
 

Talentcenter træning 

 
Næste Talentcenter træning for: 
 
Piger årg. 06 er fredag den 12. november i Faaborg Forum –  
gr. 1 fra kl. 17:30-19:00, gr. 2 fra kl. 19:15-20:45 
 
Piger årg. 07 er onsdag den 3. november i Ryslingehallen fra kl. 18:30 – 20:30 
 
Drenge årg. 05 er fredag den 5. november i Idrætscenter Midtfyn fra kl. 18:00 – 19:30 
 
Drenge årg. 06 er onsdag den 10. november i Ryslingehallen fra kl. 18:30 – 20:30 
 
Se spillerliste her. 
 
 

 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 27.10.2021 kl. 16.00. 

https://www.haandbold.dk/.../invitation-u-9-staevne3...
https://www.haandbold.dk/.../invitation-u-10-staevne-3...
https://www.haandbold.dk/media/17704/invitation-u-11-staevne-3-201121.pdf
https://www.haandbold.dk/media/17708/invitation-u-13-c-staevne-3-201121.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/

