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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 138 – TU558 
 
 
 

Trukne hold  
 
U-10 Pige C Pulje 2 Fjordager IF                  Udgået pr. 18.03.2019 
 

 Kåring af rækkevindere / Fynsmestre 
 
De rækker hvor der kun er en pulje vil der i forbindelse med den sidste kamp blive overrakt medaljer til 
rækkevinder holdet (14. stk), ved en repræsentant fra Fyns Håndbold Forbund. Begge hold stiller op til 
ceremonien. 
 
For øvrige rækker afholdes der Fynsmesterskab den 14. april. 
 

Fynsmesterskaberne – Spillested/er efterlyses  
 
Lørdag den 6. april skal der afvikles Fynsmesterskaberne med 11 kampe i følgende rækker: 
 

Herrer: 
Serie 2 Herrer 
Serie 3 Herrer 
U-14 Drenge B 
U-12 Drenge B 

 

Damer: 
Serie 2 Damer 
Serie 3 Damer 
Serie 4 Damer 
U-14 Pige B 
U-12 Pige B 

 
Vi mangler fortsat at der en en klub der vil byde ind med en hal hvor der så kan afvikles 5-7 kampe. Såfremt 
man selv har hold med chance for at skulle deltage ved FM, vil det hold selvfølgelig forsøg tildelt hjemmebane. 
Se mere på FHF’s hjemmeside – og byd venligst ind hurtigst muligt. Der er givet tilsagn om 1 hal, men før den 
sidste hal findes, er det ikke muligt at lave programmet. 
 

Ungdomspokalfinaler – Ekstra medaljer 
 
Det er muligt at bestille ekstra medaljer i forbindelse med Ungdomspokalfinalerne – 25 kr. pr. stk. plus 
forsendelse. Skriv antal, hold, og række og hvortil de skal leveres, eller om de afhentes. Bestilling sendes pr. 
e-mail til mwk.fhf@dhf.dk senest søndag den 24. marts. Levering vil være 8-10 dage efterfølgende. 
 

Ulige årgange 
 
FHF indbyder alle ledere og trænere til informationsmøder om ændringerne i regler og spilformer i forbindelse 
med indførsel af ulige årgange fra den kommende sæson.  

Se invitationen her. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2018-2019/fynsmesterskaberne/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/ulige-aargange/


 
 
 
 
 
 

Kursus    
 
Som noget nyt kan du nu i HåndOffice se, hvilke kurser du har gennemført. Klik på kurser – gennemførte 
kurser. Hold øje med kursuskalenderen, så du kan få tilmeldt dig til de kurser, du mangler. 
 
Børnetrænerkursus – modul 11 Angrebsspil og kontra. Kurset afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 27. marts 
kl. 17.30-21.30. Tilmeldingsfristen er den 21. marts. Se invitationen her.    
 
Børnetrænerkursus – modul 12 Målvogteren og fysisk træning. Kurset afholdes lørdag den 30. marts kl. 10-14. 
Tilmeldingsfristen er den 26. marts. Se invitationen her. 
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 20. marts 2019 kl. 14.30 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kursuskalender/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202018%20-%202019/132-UTU335%20-%20Invitation%20BTU%20modul%2011.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/

