
 
Cirkl. 099-TU545 
Odense, d. 3. januar 2018 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 099 – TU545 
 
 

Indgået og trukne hold 

 
Indgået 
U-18 Pige A 2. halvs.          Pulje 1         IF Stjernen                           Indgået pr. 03.01.18 
 
Trukket 
Serie 2 Damer 2. Halvs.      Pulje 2        Nr. Lyndelse/Søby                Udgået pr. 03.01.18 
Serie 2 Herrer 2. halvs.       Pulje 1        Strib IF                                  Udgået pr. 03.01.18 
 

Aldersdispensationer 

 
Ønsker man at ophæve en aldersdispensation som man er noteret for i 1. halvsæson, men ikke skal bruge i 2. 
halvsæson, kan denne ophæves, således at man ikke vil være opført med en aldersdispensation i 2. 
halvsæson. 
Dette gøres ved at sende en e-mail til mwk.fhf@dhf.dk senest torsdag den 18. januar. 
E-mailen skal indeholde oplysninger om klub, navn på spilleren samt række og pulje. Pågældende spiller må 
selvfølgelig ikke have spillet for holdet i 2. halvsæson. 
 
Husk med det nye fælles DHF Turneringsreglement for øvrige rækker kan hold med aldersdispensation godt 
blive pulje/række og Fynsmester. 
 

 Senior Hverdagsturnering  
 
Skal I være med med et hold i 2. halvsæson. Tilmeldingsfristen er den 14. januar. 
 
Se mere her 
 

Tak for hjælpen 

 
Der skal lyde en stor tak fra Turneringsudvalget samt administrationen for den positive medvirken i 
kampredigeringen. Det er en meget kort periode der er til at sætte tider på samt at flytte kampe, men heldigvis 
lykkes det i fornuftig ro og orden, selvom der er rigtig mange af jer der har meget at se til.  
 
Det er heller ikke alle der har fået deres nøgler, og derved et kampprogram hvor et eller flere holds kampe 
ikke helt passer med de hjemmesøndage I ellers har. Det skal beklages, men når der er sammenfald af 
nøglenumrene i puljen, er det ikke muligt at imødekomme alle. 
 
I håbet om en rigtig god 2. halvsæson 
 
Bjarne Knudsen                                                   /Morten Werner Kronborg 
Formand for Turneringsudvalget                          Turneringssekretær 
 

Pokalaftaler indtastes – Efter aftale 

 
Når der er indgået aftale mellem de to hold indtaster hjemmeholdet kampen i klubbens Håndoffice via 
Multikampredigering. Og husk: Den må kun indtastes når der ER indgået en aftlae med modstander. 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/hverdagsturnering-for-seniorhold/


 
 
 
 
 

Ændring af farve på spilletrøje  
 
Fjordager IF har meddelt at de har skift spilletrøje til Grøn. 
 

Spillestævne på kortbane for U-8 og U-10 spillere 

 
Så er invitationen klar til det 2. spillestævne på kortbane lørdag den 20. januar 2018. 
Denne gang opdeles U-8 og U-10 spillerne. Der kan tilmeldes i U-8 pige-, drenge- og mix-rækker samt U-10 
pige-, drenge- og mix-rækker. Tilmeldingsfristen er den 8. januar. Se mere her 
 
 
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.03.01.2018 kl. 15.15 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/oversigt/

