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Cirkl. 081-TU539 
Odense, den 4. december 2019  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 081 – TU539 

 
 
 
 

Trækning Serie 1 Damer Pulje 2 
 
SUS Håndbold 2 trækker sig fra Serie 1 Damer pulje 2, når første halvsæson afsluttes. Holdet placeres 
som nr. 10.  
 

Ombrydning og tilmelding til 2. halvsæson 

 

Børne og Ungdomsrækkerne 

Evt. ønsker til 2. halvsæson, trækning af hold, nytilmelding af hold m.v. senest den 3. december. 
/Forlænget til 08.12. Ønsker fortsat via formular. Tilmelding af nye hold på mail mwk.fhf@dhf.dk.  

Husk holdene i børne og ungdomsrækkerne overflyttes automatisk fra 1. til 2. halvsæson. 

Se mere her 

Seniorrækker - Serie 2,3,4 og Oldies  

Alle hold skal selv tilmelde sig til 2. halvsæson såfremt man ønsker at deltage i Serie 2,3,4 og Oldies. 
Fristen er den 3. december. /Forlænget til 8. december. Send mail til mwk.fhf@dhf.dk 

Se mere her 
 

Farve på spilletøj 
 
Da der har været flere henvendelser, skal der gøres opmærksom på at farven SORT IKKE må benyttes. 
Hverken som spiller eller målmand. Sort er forbeholdt dommerne. Kan kun benyttes i Senior Liga og 
Senior 1. division, og IKKE i alle øvrige rækker. 
 

Kurser  
 
Træneruddannelsen – Fysisk Træning: Modulet afholdes mandag den 9. januar kl. 17-21 i Tvedhallen. 
Se invitationen her. 
 
Børnetræneruddannelsen – Fysisk træning, motorik og styrketræning for børn: Overbygningsmodulet 
afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 18. december kl. 17.30-21. Se invitationen her. 
 
Trille Trolle kursus – Lørdag den 18. januar kl. 9.30-12 i Korint-Hallen. Se invitationen her. 
 
Dommeruddannelse – Der afvikles dommerkursus den 14/12 i Dalumhallen. - Se invitationen her 
 

Sommerskole i din forening 
 
Så er der åbent for, at din forening kan tilmelde sig som arrangør af en håndboldskole. Vi tager os af det 
administrative og I skal fylde indhold i sommerskolen. Har du spørgsmål til, hvordan I kan 
gøre det i jeres forening, så kontakt konsulenten på ped.fhf@dhf.dk eller ring til kontoret. 
Du kan læse mere om det her. 
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Invitation til ministævne U-5 til U-8 

Tilmeldingen er åben til ministævnet den 11. januar 2020. Se invitationen her. 

 

 

 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 4. december 2019 kl. 15.15 
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