
 
Cirkl. 106-TU548 
Odense, d. 17. januar 2018 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 106 – TU548 
 
 

Indgået og trukne hold 

 
Trukket 
Serie 2 Damer                     Pulje 3          Østfyns HK                            Udgået pr. 16.01.18 
U-18 Pige A                        Pulje 1          DHG Odense                         Udgået pr. 16.01.18 
U-16 Drenge B                   Pulje 1 
 

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. 
 

Administrative kampflytninger   
 
I kan opleve at få kampændringsjournaler på kampe placerert på f.eks. en søndag der er flyttet fra f.eks. 09.30 
til f.eks. kl. 12.15 UDEN der er indgået aftale. Eller en torsdag fra 20.30 til 19.30. Dette vil være administrative 
flytninger foretaget for at lukke huller eller af hensyn til dommerpåsætningen. Kan jeres hold ikke spille på det 
nye tidspunkt, skal I kontakte FHF. 
 

Holdkort og Holdkorts rykkere   
 
Alle skal have udfyldt holdkort ved kampstart. Såfremt det mangler helt eller delvist udsendes der en 
automatisk rykker ved kampstart. Derudover udsendes der manuelle rykkere mandag – onsdag – fredag. Efter 
en manuelle rykker er udsendt har man 36 timer til at udfylde de mangler der er ved holdkortet. Sker det ikke i 
den periode, og man så får 2. manuelle rykker, vil der også blive tildelt en bøde på 500 kr. 
 

BTU-kursus 
 
Onsdag den 7. februar 2018 afvikles modul 5 i Børentræneruddannelsen. 
BTU-modul 5 har fokus på spillet – aktiviteten – kampen. Modulet tager afsæt i de værdier og holdninger, som 
bør kendetegne børnehåndbold og sætter fokus på kampen på minibane og på den gode kampoplevelse.  
Se mere her. 
 
** 
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