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TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 027 – TU518
Trukne hold
Indgået:
Serie 1 Damer

Pulje 1

Korup IF

Indgået pr. 07.08.

Korup IF er indsat efter reserveholdslisten og som erstatning for Hindsholm Håndboldforening

Santander Cup - DHF’s Landspokal
Tilmeldingsfrist 13. august. Alle hold fra Serie 1 op opefter er automatisk. Klubbens 1. hold der skal spille i
serie 2,3 og 4 skal selv tilmelde sig. Det sker via Håndoffice og husk fristen den 13. august. Se mere på
hjemmesiden.

Senior Hverdagsturnering
Igen her i sæson 18/19 udbydes der en Senior Hverdagsturnering. Invitation udsendes omkring 1. oktober,
tilmeldingsfrist 4. november, og kampene placeres i perioden 12. november – 11. januar.

Beach aftenstævne for U-12 og U-14
Se nyheden med aftenstævne 29. og 30., august for U-12 og U-14 i Beach. Der er kun plads til 8 pige og 8
drengehold i hver årgang. Først til mølle…….

Niveaustævner – Husk at meld jer som arrangørklub
Fristen for tilmelding til det første niveaustævne for den fynske rækker den 1-2. september er den 19. august.
Husk også at indtast banetider for de dage hvor I og jeres spillested skal være arrangører (Ingen spillesteder –
intet stævne – Eller kampprogrammet bliver forsinket da administrationen så skal bruge tid på at finde
spillesteder)

U-16 & U-18 1. division
Husk tilmeldingsfrist er mandag den 13. august. Der skal ligeledes den 13. august fremsendes spillerliste, info
om træning og træner m.v.
Det er obligatorisk at deltage i niveaustævnet den 1. og 2. september hvis man ønsker at spille U-16 og U-18
1. division.
Se mere om U-16 og U-18. 1. division

Holdnavne Allested UI
Allested UI vil fremover benytte Allested UI som holdnavn og ikke Team Broby.

Børnetræneruddannelsen
Kursusmodulet Fysisk og motorisk træning afholdes lørdag den 18. august kl. 10 – 14 i Tåsingehallen.
Tilmeldingsfristen er den 11. august. Se invitationen her.

Comfort tours Udviklingscentre
Husk at tilmelde jeres drenge årgang 04 og piger årgang 05 til et af de 4 udviklingscentre. Tilmeldingsfristen er
den 24. august. Se mere vedrørende tilmelding her.

Bliv dommer
Vi har lørdag den 25. august kursus i Dalumhallen for nye dommere.
Alle kursister på kurset, vil være klar til at dømme når turneringen starter.
Se invitation her
**
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 8. august 2018 kl. 14.45.

