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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 054 – TU526 
 

Indgået og trukne hold 
 
Trukne hold: 
Serie 2 Herrer             Pulje 1            Faaborg ØH               Udgået pr. 22.09. 
Serie 3 Herrer             Pulje 1            Bogense Håndbold    Udgået pr. 27.09. 
U-16 Drenge A            Pulje 1            IF Stjernen                 Udgået pr. 25.09 
U-14 Drenge B            Pulje 1            Bolbro GIF                 Udgået pr. 25.09     
 

 Aldersdispensationer til turneringen   
 
Disse skal søges via klubbens Håndoffice. Se vejledning her 

 
OBS: Husk I skal vælge Aldersdispensation. Den kategori der bare hedder Dispensatioin skal kun bruges ved 
særlige ansøgninger. 

 

Kampredigering 

Tak for positiv medvirken. Stort set alle kampe var der blevets at tider på lørdag aften. Og der har ikke været 
de store omrokeringer efterfølgende. 

Husk det er klubberne der skal sikre sig, at hallen er til rådighed på det tidspunkt hvor der er placeret kampe. 

Alle kampflytninger foregår nu efter aftale mellem de to implicerede klubber. Flytningen meddeles til FHF via 
blanketten flyttebegæring der forefindes på hjemmesiden under Turnering og Stævner > 
Turneringsinformation > Flytning af kampe og Afbud. 

Derudover vil der dog altid kunne komme administrative flytning. 

Såfremt der er gebyr på kampe der ønskes at flyttes og flyttebegæringen fremsendes senest den 1. oktober, 
vil dette blive halveret. 

Kampredigeringen for 2. halvsæson vil være den 14.12 til 16.12 med mulighed for flytninger og rettelser den 
17.12. 

 

Minihåndboldskole for alle fynske U-5 til U-8 spillere   
 
FHF Børne- og Ungdomsudvalg inviterer alle fynske U-5 til U-8 spillere til Minihåndboldskole i Bolbrohallen i 
samarbejde med Bolbro GIF – Lørdag den 4. november 2017 fra kl. 10-14. 
Tilmelding foregår via Blanketter på FHF’s hjemmeside. Tilmeldingsfrist senest den 18. oktober 2017. 
Se invitationen her 
 

Nyt kursus  
 
Igen er der nyt kursus i kalenderen. Børnetræneruddannelse i Angrebs- og Kontraspil lørdag den 14. oktober  
2017 i Tåsingehallen. Se mere her. 
 
 
 
 

http://www.haandbold.dk/media/1951/haandoffice-dispensation.pdf
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/flytning-af-kampe-og-afbud/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/flytning-af-kampe-og-afbud/
http://blanketter.dhf.dk/VisBlanket.asp?BlanketID=1706385665
http://www.fhf-haandbold.dk/B%C3%B8rn-og-unge/u-5-u-6-u-7-u-8/minihaandboldskole
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/


 
 
 

SNIGPREMIERE PÅ KURSUSÅRET 

 
Vi snigløber alle fynske trænere med et fantastisk tilbud. Der er fokus på talentudvikling og vi lader os 
inspirere af andre sportsgrene. Claus Hansen, Thomas Høst, Edwin Kippers og Jan Michaelsen vil besøge os 
i Fyrtårn Tommerup. Se mere her. Skynd jer at tilmelde jer inden weekenden. 
 
 

U-12 børnestævne 

 
FHF er klar med invitation til 1. U-12 Stævne d. 28. oktober 2017 med tilmeldingsfrist den 11. oktober. 
Tilmelding foregår som i sidste sæson i HåndOffice. Se invitationen og kommende invitationer løbende på 
FHF hjemmesiden under Turneringer og Stævner - U-12. FHF henter tilmeldinger og kampprogrammer laves 
direkte fra oplysningerne i HåndboldInfo (foreningernes indtastninger i HåndOffice).  
 
 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.27.09.2017 kl. 15.45. 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/kursusevents/
https://haandoffice.dhf.dk/Login.aspx
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-12/

