Cirkl. 076-TU531
Odense, d. 10. oktober 2018

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 076 – TU531
Indgået og trukne hold
Indgået

Pulje

Hold

Indgået pr.

Trukket:
U-14 DC

Pulje
Pulje 1

Hold
Veflige/Morud

Trukket pr.
08.10

Kursus
Som noget nyt kan du nu i HåndOffice se, hvilke kurser du har gennemført. Klik på kurser – gennemførte
kurser. Hold øje med kursuskalenderen, så du kan få tilmeldt dig til de kurser, du mangler.
Børnetrænermodul 5 – Spillet – aktiviteten – kampen. Kurset afholdes i Ejby-Hallen onsdag den 31. oktober
2018 kl. 17-21. Se invitationen her.
Børnetrænermodul 4 – Træning i praksis. Kurset afholdes i Hårslevhallen, lørdag den 3. november kl. 10-14.
Se invitationen her.
Bliv dommer – Vi afvikler kursus for dig, der ønsker at blive dommer. Kurset afvikles lørdag den 27. oktober
2018 – Se invitation her.

Spillestævne på kortbane
Så er der mulighed for at til melde sig det første spillestævne på kortbane i denne sæson.
Stævnet afholdes lørdag den 17. november i tidsrummet fra 10-18.
Spillestævnet er for U-8 drenge, piger og mix samt U-10 drenge, piger og mix på C-niveau.
Se invitationen her.

Børnenes Håndbolddag
FHF inviterer i samarbejde med Østfyns HK alle U-5 til U-8 spillere med forældre eller bedsteforældre til
Børnenes Håndbolddag lørdag den 3. november kl. 9 - 12.15 i Ørbæk Midtpunkt.
Dagen vil være en kombination af håndbold, motorisk træning og leg. Børnene skal tilmeldes sammen med
minimum en voksen. Se invitatione på hjemmesiden.

Invitation til 2. U-5 til U-8 stævne
Så er der åbent for tilmeldingen til det 2. ministævne lørdag den 10. november. Se invitationen på hjemmesiden.

Tons og Teknik for U-14 drenge og piger
Programmet for Tons og Teknik for U-14 drenge og piger er nu på plads. . Du vil blive udfordret på mange
område inden for håndbolden, og de alternative aktiviteter vil denne sæson være Karate, Parkour og
springcenter. Tilmeldingsfristen er den 9. november. Se mere i invitationen på hjemmesiden.
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