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Trukne hold 

 

Række  Pulje Hold  Trukket pr. 

U-15 Pige B  Pulje 1 IF Stjernen  06.01.2020 
Serie 2 Herrer  Pulje 2 Svendborg HK 3 02.01.2020 
Serie 4 Herrer  Pulje 1 KFUM Old Boys 02.01.2020 
U-15 Drenge C Pulje 1 Brenderup IF  07.01.2020 
 

Administrativ flytning af kampe 
 
I skal være opmærksomme på at der kan ske administrative flytninger af kampe, og der ikke i disse 
tilfælde sendes andre beskeder end kampændringsjournalen. Det kan ske ved: 

• Huller der opstår på grund af kampflytninger. Så kan der ske sammentrækning af programmet 
således at hullerne lukkes. Hullerne er med til at gøre dommerpåsætningen besværligere og 
dyrere, og så er det irriterende med huller på en stævnesøndag. 

 
Giver en administrativ flytning problemer eller spørgsmål kan man altid kontakte mwk.fhf@dhf.dk og så 
må vi se hvad der evt. kan gøres. 
 

Åbent hus med Turneringsudvalget 
 
Det tredje møde i rækken af Åbent hus med Turneringsudvalget afholdes den 20. januar 2020 i Ejby 
Hallen. Kom og vær med i en konstruktiv snak om FHF’s forskellige turneringer. Se mere om møderne 
og læs notaterne der er lavet fra de tidligere møder. Se mere her  
 

Aldersdispensationer – Er gældende hele sæsonen 
 
De dispensationer som der er for 1. halvsæson er også gældende i 2. halvsæson, så der skal IKKE 
søges igen til de samme spillere. 
 

Kurser  
 
Børnetræneruddannelsen – Fysisk træning, motorik og styrketræning for børn: Overbygningsmodulet 
afholdes i Rosengårdskolens Hal, onsdag den 22. januar kl. 17.30-21. Se invitationen her. 
 
Træneruddannelsen – Forsvar. Modulet afholdes i Vissenbjerg Hallerne, lørdag den 1. februar kl. 9 -16. 
Tilmeldingsfristen er den 24. januar. Se invitationen her. 
 
Trille Trolle kursus – Lørdag den 18. januar kl. 9.30-12 i Korinth-Hallen. Se invitationen her. 
 
 
 
 
 
 

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/aabent-hus-23-10-19-svendborg-notat/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
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Invitation til ministævne den 1. februar 

Der er nu åbent for tilmelding til U-5 til U-8 stævner, lørdag den 1. februar. Se invitationen her. 

Obs. tilmeldingsfristen er fredag den 17. januar. 

 

Iagttagelse for Talentcentre den 17.- 18. januar 

Den 17. til 18. januar er der iagttagelsesstævne for Talentcenter drenge årgang 04 og piger årgang 05. I 
år skal Pigerne til Helsinge og drengene til Roskilde. Der vil være afgang med bus fra Dalumhallen 
fredag den 17. januar kl. 15 og ankomst ved Dalumhallen lørdag den 18. ca. kl. 18. Invitation til 
iagttagelse sendes via mail til dem, som skal deltage. 
De spillere, som ikke udtages til iagttagelse, skal stadigvæk komme til træning i januar og i februar. 
Pigerne udtages først efter træning den 8. januar. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.8. januar 2020 kl. 15.15 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/

