
 
Cirkl. 101-TU546 
Odense, d. 10. januar 2018 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 101 – TU546 
 
 

Indgået og trukne hold 

 
Indgået 
Serie 2 Herrer                     Pulje 1         Middelfart HK                       Indgået pr. 05.01.18 
U-10 Drenge B                    Pulje 2         GOG                                    Indgået pr. 05.01.18 
 
Trukket 
U-18 Pige A                         Pulje 1         Faaborg ØH                        Udgået pr. 10.01.18 
U-16 Pige 2. Division B       Pulje 1         IF Stjernen                           Udgået pr. 05.01.18 
U-16 Drenge A 2. halvs       Pulje 1        Oure IE HK                           Udgået pr. 04.01.18 
 

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. 
 

 Turneringsmøde 
 
Onsdag den 21. februar kl. 19 i Søndersøhallerne invitere turneringsudvalget til møde primært om 
vinterturnering, pokalturneringer og Beach. Her bliver der mulighed for at få informationer om diverse 
turnering, og fremkomme med forslag, kommentarere m.v. Så reserver allerede nu aftenen. 
Invitation udsendes onsdag den 17. og mødet forventes at vare fra 19 – ca. 21.30. Målgruppe er 
formænd/bestyrelsesmedlemmer, sportsansvarlige, ungdomsansvarlige m.v.  
 
Reserver allerede nu datoen og mød frem til en konstruktiv aften. 
 

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

Holdkortrykker   
 
Der er i dag afsendt bøde til 11 hold for manglende eller mangelfuld udfyldelse af holdkort.  
236 kampe og 472 hold har været i aktion i weekenden. 66 rykkere blev der afsendt mandag, og af dem har 
55 heldigvis reageret på rykkeren og fået bragt forholdene i orden. Men de sidste 11 har altså fået en bøde på 
500 kr. Sørg for at reager når I får en rykker og spar bøden…… Allerede ved 2. rykker får I bøde. (Som så 
egentligt er 3. rykker da der sendes en automatisk ved kampstart hvis der er mangler ved holdkortet) 
 
 

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


 
 
 
 
 

FHF Børnestævner – arrangør/halreservationer sæson 2018/19 

 
Børne- og Ungdomsudvalget har planlagt/fastlagt disse arrangementer Det er muligt for klubberne at byde ind 
som arrangør på stævnerne og håndboldskolerne ved at foretage reservationer og indtaste banetid i 
Håndoffice. Sidste frist for reservationer er mandag den 30. april 2018. 
Se cirkulære 103-BUU218. 
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.10.01.2018 kl. 15.30 

103-BUU218%20-%20Halreservationer%202018-2019.pdf
103-BUU218%20-%20Halreservationer%202018-2019.pdf

