Cirkl. 038-TU521
Odense, d. 29. august 2018

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 038 – TU521
Trækninger
Serie 1 Damer

Pulje 2

- Rolfsted IF trukket pr. 27.08.18

Der arbejdes på et erstatningshold ud fra reserveholdslisten.

Santander Cup – DHF’s Landspokalturnering
Der er trukket lod til 1. runde, og kampene ligger på Håndbold Info og App’en. Skal være afviklet senest den
27. september, og kampaftale skal være indtastet via hjemmeholdets Håndbold Info (Kampredigering) senest
den 7. september.

Niveaustævner
Husk tilmeldingsfrist til Niveaustævnet den 15-16.9 er den 3. september.
Husk også at meld jer som arrangørklub og stil haltid til rådighed. Banetiderne indtastet i Håndoffice. (Husk at
skriv niveaustævne i bemærkningsfeltet). Fristen for indtastning af banetider til Niveaustævnet den 15.-16.
september er mandag den 3. september.
KLUBSKIFTE FOR SPILLERE DER HAR DELTAGET I NIVEAUSPIL I 1. DIVISION – Vær opmærksom på at
der er skærpet karantæne. Fra DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker:
En spiller, der har deltaget i niveaustævner, og efterfølgende flytter til en anden forenings 1. divisionshold, vil
være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold,
spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i niveaustævnet, gælder 5.14 for skift til anden
forening**

Tilmeldingsfrister til turneringen
Fristerne er:
Serie 2,3, 4, samt Oldies
Børne og Ungdomsrækker U-10 til og med U-18

- Søndag den 9. september
- Søndag den 16. september

Der er endnu ikke udsendt invitationer til Seriepokalturnering, Hverdagsturnering for Senior samt
Ungdomspokal.

Ny sæson starter for FHF børnestævner
FHF er klar med invitationer til 1. U-10 stævne samt 1. U-12 stævne lørdag d. 29. september 2018. Tilmelding
foregår som i sidste sæson i HåndOffice. Se invitationer og kommende invitationer løbende på FHF
hjemmesiden.
FHF henter tilmeldinger og kampprogrammer laves direkte fra oplysningerne i HåndboldInfo (foreningernes
indtastninger i HåndOffice).

Nye kurser
Trille Trolle træning, kursus 1 afholdes lørdag den 8. september i Årslevhallen kl. 13 - 15.30.
Tilmeldingsfristen er den 4. september. Se invitationen her.
TRU kursusmodulet Forsvar afholdes lørdag den 15. september kl. 9-16 i Nyborghallerne.
Tilmeldingsfrist den 8. september. Se invitationen her.
BTU kursusmodul 6 – Opvarmning og skudtræning lørdag den 22. september i Tåsingehallen.
Tilmeldingsfrist den 10. september. Se invitationen her.
Inspirationskursus, hvor målvogtertrænerene fra Talentcenter for piger og drenge, Michael Steenholdt og
Carsten Malmberg vil komme med deres bud på spændende og inspirerende målvogtertræning.
Kurset afholdes i samarbejde med DHG, onsdag den 26. september kl. 18.15-20.30 i Dalumhallerne.
Se invitationen her.

Lukkedag på kontoret
Torsdag den 30/8 vil kontoret være lukket pga. møde for administrationen.
**
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 29. august 2018 kl. 15.00

