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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 031 – TU517 
 
 

Trukne og indgået hold 
 
Fynsserien Herrer 

Rolfsted IF trukket pr. 10.08 – Tommerup HK 2 indgået. 
Der vil blive indsat nyt hold i Serie 1 Herrer fra reserveholdslisten. 

 

FHF Niveaustævner børne og ungdomsrækker 

Fristen for tilmelding til 1. weekend den 2-3.09 er den 20.08 og 2. weekend den 16-17.09 er den 04.09 

Husk ved tilmelding til U-14 1. division samt U-16 & U-18 2. division skal der fremsendes spillerliste. 

Se mere her 

 

U16 & U-18 1. division – Fællesrækker med HRØ 
 
Sidste chance i dag  den 16.08. 
 
Tilmeldingen foregår via Håndoffice med tilmeldingsfrist 16. august, og husk at rækkerne står under Forbund: 
Håndbold Region Øst 
 
Se invitation, propositioner m.v. på HRØ’s hjemmeside.  

 

Spillested - Navneændring 
 
GOG Arena ændre navn til: SU`VI:T Arena 

 

Beach Handball Evaluering 

Har du et konstruktivt eller sjovt forslag eller kommentar som der skal med på mødet I FHF’s Beach Adhoc.  

Udvalget holder møde den 30. august for at evaluere årets Beach stævner og forberede Beach stævnerne i 
2018. Så send et par linjer til mwk.fhf@dhf.dk (Husk at skriv navn, funktion og klub) 

Opstartsweekend for trænere 

I weekenden d. 18. – 19./8. arrangerer FHF opstartskursus for trænere. Kurset giver dine trænere muligheden 
for en masse inspiration til træningen, samt input og hjælp til planlægning af sæsonen. Trænerne vil arbejde 
med afsæt i de spillere, som de skal træne i sæsonen. Instruktørerne er Ole Bruun Andersen, Søren 
Simonsen, Jacob Lantved mf. Sidste tilmelding er 15/8 2017. Se mere her. 

 

 

 

 

http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/turneringsnyt1/niveaustaevner2
http://www.haandbold-ost.dk/turneringer/niveaustaevner
http://www.fhf-haandbold.dk/uddannelse/kursuskalender


 
 

 

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 for 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 

 

Opstramning vedr. holdkort  

Til den kommende sæson er der sket en ændring i forbidnelse med at lave holdkort.  

Vi har en del holdkort hvor vi har manglet numre på spillernes trøjer samt holdofficials, derfor skal der nu være 
nummer på en spiller for at sætte denne på holdkortet, og holdkortet kan kun gemmes, såfremt der er en 
holdofficial derpå. 

 
*** 
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