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FHF Niveaustævner – Datoer og haller 

 
Husk at tjek de nye datoer og spilledage for de enkelte rækker. Husk at undersøg om I kan stille jeres 
hal til rådighed på de nye datoer. Vi håber at de haller der oprindeligt var reserveret til turnering søndag 
den 27.09 og 04.10. kan bruges til niveaustævne. Men vi kommer til at mangle haller lørdag den 26.09 
og lørdag den 03.10. Venligst reserver jeres hal, og indtast banetiden i Håndoffce, om muligt. 
 
Forvirret? Ring til Morten på 66134311 eller skriv eventuelle spørgsmål mwk.fhf@dhf.dk 
 
Se mere om FHF’s niveaustævner her 
Se mere om niveaustævner for U-17 og U-19 1. division og U-19 Liga her (HRØ’s hjemmeside)  
 

FHF U-17 og U-19 1. division samt U-19 Liga 

 

Husk tilmeldingsfrist til niveaustævnerne er den 26. august.  

Se mere om niveaustævner for U-17 og U-19 1. division og U-19 Liga her (HRØ’s hjemmeside) 

 

Santander Cup - DHF’s Landspokalturnering  

Alle 1. hold fra liga til og med Serie 1, er automatisk tilmeldt. Hvis man ikke ønsker at deltage, skal man 
selv framelde sig via Håndoffice eller skrive til mwk.fhf@dhf.dk 

Skal I spille i Serie 2,3 eller 4 med jeres førstehold, og skal I være med I Santader Cup - DHF’s 
Landspokalturnering skal I selv tilmelde jer via Håndoffice. OBS: Bemærk at rækkerne ligger under 
HRØ, så når I skal søge rækken frem, skal i søge under Forbund: Håndbold Region Øst. (Eller skriv til 
mwk.fhf@dhf.dk) 

Se mere om Santander Cup – DHF’s Landspokalturnering her 

Tilmeldingsfrist (Eller sidste dag at melde fra hvis man er tilmeldt automatisk: 26 august. 

 

Kurser 

Lørdag den 5. september udbyder vi BTU-modulet – Sjov håndbold for de mindste i Humblehallen kl. 
10-13.30. Modulet er målrettet minitrænere (U-5 til U-8). Se invitationer her. 

Lørdag den 19. september udbydes der BTU-grundmodul i Højbyhallerne kl. 10-16. Grundmodulet giver 
dig et godt fundament for at være børnetræner. Se invitationer her. 

 

Udviklingscenter 

Invitation til FHF og Comfort tours udviklingscentre sæson 2020-2021 for drenge årgang 06 og piger 
årgang 07. Tilmeldingsfristen er den 25. september 2020. Se invitationen her. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.12. august 2020 Kl. 19.29. 
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