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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 073 – TU534 
 

Hverdags Senior Turnering – Sidste frist 

Ny mulighed for seniorhold – KOM OG VÆR MED 

Se mere her – Tilmeldingsfrist 5. november 

 

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.   

 

Flytning af kampe bliver elektronisk 

Alle kampflytninger bliver elektroniske fra på mandag den 6. november, og skal dermed tastes i håndoffice af 
den / de i jeres forening der har de udvidede rettigheder (som også kan tilmelde hold m.v..).  
Blankken vil blive lukket, når vi går over til de elektroniske flytninger. 

I kan finde vejledning til kampflytningerne her: Vejledning i kampflytninger 

Foruden kampflytningerne, er der i løbet af denne sæson lavet en række nye ting, som I kan bruge i 
foreningen, disse kan I også finde vejledninger på ved at klikke på linkene nedenfor.  

o Dispensationsanmodning  

o Indsigelse mod indberetninger 

o Udmeldelse af spillere der ikke længere er aktive i jeres forening  

o Fjernelse af spillere der figurere i systemet mere end en gang. 
 

Spillestævne på kortbane  
 
Det første spillestævne på kortbane afholdes den 25. november for U-8 og 1. års U-10 spillere. 
Tilmeldingsfrist den 8. november 2017- Læs mere her 
 
 

Kursusåret 
Vores længe varslede satsning kursusåret er lanceret. Skal dine trænere inspireres af gode instruktører? Skal 
dine trænere have muligheden for at danne en super netværk? SKAL DINE TRÆNERE BARE BLIVE 
DYGTIGERE? 
Så er mulighed for det her. Nicolaj Jacobsen, Nicolej Krickau og Claus Mogensen er bare nogle af 
instruktørerne. Læs mere her. 
 
Husk deadline på breddepakken er søndag d. 5/11!!! 
 
Inspirationsaften med fokus på sjov angrebstræning. Se mere her. Kurset afholdes d. 8/11 og der er kort 
tilmeldingsfrist!!! 
 
Inspirationsaften med sjove boldspil. Kurset afholdes d. 15/11. Se mere her. 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/hverdagsturnering-for-seniorhold/
http://hndbld.nu/media/6205/haandoffice-kampflytninger.pdf
http://hndbld.nu/media/1951/haandoffice-dispensation.pdf
http://hndbld.nu/media/5764/haandoffice-indsigelse-mod-indberetning.pdf
http://hndbld.nu/media/1969/haandoffice-udmeld-spillere.pdf
http://hndbld.nu/media/5840/haandoffice-dobbelt-oprettelser.pdf
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/information/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kursusaaret/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/kursuskalender/
http://www.haandbold.dk/media/6208/076-utu326-sjove-boldspil.pdf


 
 
 
 
 

Adventure Handball for U-16 til U-18 drenge  
 
Husk at melde dig til Adventure Handball. Du vil blive udfordret i andre sportsgrene og på fysikken. Første 
modul er fredag den 24. november. Tilmeldingsfrist den 10. november. Se mere her  
 

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). 
 
*** 
 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.1.11.2017 kl. 15.15 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/aktiviteter/events-for-boern-og-unge/adventure-handball/

