
 
Cirkl. 062-TU531 
Odense, d. 18. oktober 2017 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 062 – TU531 
 

Indgået og trukne hold 
 
Indgået hold: 
Ingen 
 
Trukne hold: 
Ingen 

 

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering 2017-2018 
 
Kampe for 1. og evt. 2. runde offentliggøres løbende. Alle skulle gerne være offentliggjort  i løbet af den 20.10. 
 
Kampaftale skal indgås mellem de to hold og indtastes i hjemmeholdets håndoffice. (kampredigering) Der skal 
som udgangspunkt være mindst 5 dage til afviklingen når den indtastet. 
 
Det fælles finalearrangement bliver afholdt lørdag den 3. marts 2018 i Ullerlev Kultur og Idrætscenter med 
SUS Håndbold som lokal arrangør. 

 

Navneændring Spillested  
 
Vestfynshallerne har ændret navn til Vestfyns Kultur- og Idrætscenter 

 

Kampflytninger 
 
Ingen kampe kan flyttes til senere end 8 dage før sidste spillerunde jf. DHF’s turnerinsgnereglement for øvrige 
rækker. Og sidste spillerunde er den 10.12, så ingen kampflytninger til senere end 03.12. 

 

Kommunalvalg tirsdag den 21. november  

Har I hjemmekampe i de dage hvor jeres hal eventuelt er optaget af kommunalvalg? Hvis dette er tilfældet, 
beder vi jer få lavet en aftale med modstander snarest og få flyttet kampen til f.eks. ugen før eller efter. 

I bemærkning på flyttegebægæringen skrives: Kommunalvalg. Flytningen vil være uden gebyr såfremt 
flyttebegæringen fremsendes senest den 7. november.   

 

Hverdags Senior Turnering 

Ny mulighed for seniorhold. Invitation udsendt som cirkulære i sidste uge.  

Se mere her – Tilmeldingsfrist 5. november 

 

Minihåndboldskole 

 
Sidste tilmeldingsfrist er i dag den 18. oktober 2017 til Minihåndboldskole i Bolbro, lørdag den 4. 
november 2017 fra kl. 10-14.Tilmelding foregår via Blanketter på FHF’s hjemmeside. Se invitationen her 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/hverdagsturnering-for-seniorhold/
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


 
 
 
 
 

2. U-12 C stævne 

 
Det 2. U-12 C stævne afholdes den 18. november med tilmeldingsfrist den 6. november. Husk også at byde 
ind som arrangør og få hjemmebane. (Se vejledning under arrangør i invitationen). 
 
Programmet til første stævne den 28.10.17 er offentliggjort. 
 
 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.18.10.2017 kl. 15.15. 
 
 


