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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 012 – TU506 

 

Holdfællesskaber sæson 2017-2018 

Fristen for anmeldelse af holdfællesskaber til sæson 2017 – 2018 for hold i de lukkede rækker er den 1. juni. 

Så skal I have et holdfællesskab dækkende hold i 2. og 3. division samt Fynsserien og Serie 1 skal der 
fremsendes en anmeldelse til FHF senest den 1. juni. 

Anmeldelse for øvrige seniorrækker (Serie 2,3,4) samt alle børne og ungdomsrækker følger 
tilmeldingensfristen (September – dog U-18 og U-16 1. division august) 

Se mere om turnering 2017 – 2018, link til HF blanket m.v. – Tryk her  

 

Beach Handball 2017    

HOLDKORT – DER BRUGES NU ELEKTRONISKE HOLDKORT 

Der skal udfyldes elektronisk holdkort i forbindelse med den første kamp. Se mere på hjemmesiden. 

Programmet for Nyborg den 27. og 28. maj offentliggøres på Håndbold Info og appen i dag den 24. maj kl. 18. 

Eftertilmelding / Venteliste 

Send en mail til mwk.fhf@dhf.dk med angivelse af klub / række og stævne / antal hold. Umiddelbart kommer 
holdene på venteliste og bliver taget med såfremt der er huller eller kommer afbud. 

Programmet for stævne i Assens  den 10. –  11. juni, bliver offentliggjort onsdag den 31 maj. kl. 18.  

 

Frivillig trækning  Fynsserien og Serie 1 
 

Såfremt man ikke ønsker at gøre brug af sin plads i de lukkede fynske rækker, Fynsserien og Serie 1, kan der 
frem til den 29. maj fremsendes en begrundet ansøgning til Turneringsudvalget via e-mail: mwk.fhf@dhf.dk  

Ved trækninger eller andre ændringer, vil ekstraordinær oprykning blive tilbudt jf. reserveholdslisten.  

Bemærk at en trækning fra de lukkede rækker medføre at man har oprykningsforbud for laver rangerende hold 
i hele sæson 2017 – 2018, således at disse hold ikke kan rykke op fra Serie 2 og Serie 1, men f.eks. godt ved 
ombrydningen til 2. halvsæson fra Serie 3 til Serie 2 da det er åbne rækker. 

 

Repræsentantskabsmøde 

 
Referatet fra årets møde er nu tilgængeligt på hjemmesiden  

 

Sommeråbningstider på kontoret   

Kontoret har fra 1. maj og til og med august lukket om fredagen. Kontorets åbningstider de øvrige dage er fra 
kl. 10.00 – kl. 15.00.  

 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.24.5.2017 kl. 16.30 
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