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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 041 – TU519 
 
 

FHF Niveaustævner børne og ungdomsrækker 

Husk tilmelding til 2. weekend med niveaustævner den 16-17. september er den 4. september. Og det er også 
fortsat muligt at melde sig som arrangørklub. (Banetid indtastes i Håndoffice, og husk bemærkning: 
Niveaustævne) 

Se mere og FHF’s niveaustævner her 

 

U16 & U-18 1. division – Fællesrækker med HRØ   
 

Program for U-18 & U-16 1. division niveaustævne. Husk de ligger under Håndbold Region Øst på Håndbold 
Info og i Appen. 
 
Se invitation, propositioner m.v. på HRØ’s hjemmeside.  
 

Turneringskalender 
 

04.09.  Tilmeldingsfrist Niveaustævne 16. - 17. september.  

10.09 Tilmeldingsfrist Serie 2,3,4 og Oldies 

16.-17.09 FHF Niveaustævne alle børne og ungdomsrækker rækker 

16.09 Niveaustævne U-16 1. division 

17.09 Niveaustævne U-18 1. division 

17.09 Tilmeldingsfrist alle børne og ungdomsrækker  

21.-23.09 Kampredigering 1. halvsæson 

24.09 Turneringsstart 2. & 3. division 

01.10 Turneringsstart fynske rækker samt fælles U-18 & U-16 1. div. 

 

Nye kurser 

DEN GODE BØRNETRÆNER – inspirationskursus for børnetrænere – sidste tilmelding 4. september. 

Trille Trolle Træning , Kursus 2 – Skal du have inspiration til din Trille Trolle træning eller er du interesseret i 
dette tiltag til din klub? Så er dette kurset for dig. Træningen af børn i alderen 2 – 5 år bliver mere og mere 
populær. Se mere her. 

DOMMERKURSUS 

Du kan nu blive uddannet som dommer, og være klar til opstarten af sæsonen. Vi afvikler kursus fra lørdag 
den 9. september i Haarby – Se invitation her 

 

Talentcenter for Drenge årg. 02  

Obs. efter sommerferien vil der være to ændrede spilledage samt tidspunkter for Drenge årg. 02. 

Se mere her 

http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/turneringsnyt1/niveaustaevner2
http://www.haandbold-ost.dk/turneringer/niveaustaevner
file:///C:/Users/AMO/AppData/Local/Temp/032-UTU313-1.pdf
http://www.fhf-haandbold.dk/dommere/dommerkusus
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202017-2018/019-UTU308%20Drenge%20årg.%2002%20Talentcenterindkaldelse.pdf


 
 

FHF Børnestævner – ny sæson starter!    
 
FHF er klar med invitation til 1. U-5 til U-8 Stævne lørdag d. 30. september 2017. Tilmelding foregår som i 
sidste sæson i HåndOffice. Se invitationen og kommende invitationer løbende på FHF hjemmesiden under 

BØRN OG UNGE – U-5 til U-8 eller AKTIVITETSKALENDER.  

FHF henter tilmeldinger og kampprogrammer laves direkte fra oplysningerne i HåndboldInfo (foreningernes 
indtastninger i HåndOffice).  
 

Trænere til Udviklingscenter/Talentcenter for Drenge 
 
FHF søger trænere til de fire Udviklingscentre for drenge årg. 03, sæson 2017/18. 
Det drejer sig om to træninger før jul og to efter jul. 
Hvis det er noget for dig, så send en mail, hvor du kort beskriver, hvad du kan bidrag med i 
Udviklingscentret/Talentcentret samt hvilket hold du træner/har trænet.  
Send din mail til FHF@dhf.dk inden mandag den 4. september 2017. 
  

Husk det nye turneringsreglement 
 

Husk at der til den kommende sæson er kommet nyt fælles turneringsreglement. Mange deltog i 
informationsmøderne inden sommerferien, og vi opfordrer alle øvrige til at læge de væsentligste ændringer og 
/ eller reglementet igennem.  

Ud over de ændringer der er informeret om, vil vi gøre opmærksomme på at der er nye regler, hvis man efter 
nivauspillet til 1. division flytter til en anden forening / hold i 1. div.. Her vil spilleren ud over 30 dages karanstid 
være låst i de to efterfølgende kampe. 

Se mere information her 
 
 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.30.08.2017 kl. 15.15. 
 

042-BUU202-%20Invitation%20til%20U-5%20til%20U-8%20Stævne%2030.09.17.pdf
https://haandoffice.dhf.dk/Login.aspx
http://www.fhf-haandbold.dk/B%C3%B8rn-og-unge/aktivitetskalender_2017_-_2018
FHF@dhf.dk
http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/reglerpropositioner/dhfs_turneringsreglement_for_oevrige_raekker

