
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Cirkl. 158-TU575 
Odense, den 19. august 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 158 – TU575 

 
 

 

Trukne hold 

 
Serie 1 Damer: BR 66 Langeskov 2 er trukket. Reservehold er forespurgt via reserveholdslisten. Der 
kan forekomme puljeændringer når reserveholdet er fundet.  

 

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

 

Husk tilmeldingsfrist til niveaustævnerne er den 26. august. 

Husk eventuelle holdfællesskaber skal ansøges via Håndoffice inden holdtilmelding  

Husk der skal indsendes spillerliste m.v. i forbindelse med tilmeldingen. Link til dette dokument findes 
ligeledes i nedennævnte link:  

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

 

Turneringsstart udskud – Ændring af halreservationer 

 

Som tidligere meddelt er turneringsstarten for de fynske rækker og ungdomsdivisionerne udskudt til den 
18. oktober. Det betyder følgende ændringer for de reservationer I har lavet i forbindelse med jeres 
nøgle: 

27.09: Ændres til en hverdagsrunde der afvikles i november. Ingen nye reservationer skal foretages. 

04.10: Ændres til den 13.12 der så bliver sidste spilledag i 2. halvsæson. Har I en af de nøgler der 
skulle have hjemmekampe den 04.10. skal I sørge for så vidt det er muligt, at få reserveret den 13.12. 

De reservationer I har foretaget den 27.09 og/eller den 04.10 må I gerne lade stå, således vi kan bruge 
hallerne til niveaustævnerne der skal afvikles i de pågældende weekender. Må vi IKKE bruge 
reservationerne til niveaustævner skal I huske at slette reservationen i Håndoffice.  

Spørgsmål: Skriv til mwk.fhf@dhf.dk eller ring til Morten på 66134311 i kontortiden.  

Se oprindelige brev om halreservationer med nøgler, datoer m.v. her  

 

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. 

 

https://www.dhf.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/staevner/niveaustaevner/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/halreservationer/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/pokalturneringer/santander-cup-landspokal/


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

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. 

Søndag den 20. september udbydes der BTU-grundmodul i Højbyhallerne kl. 8-14. 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.19. august 2020 Kl. 15.31. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/omraade-nord/

