
 
Cirkl. 044-TU520 
Odense, d. 6. september 2017 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 044 – TU520 
 

Indgået og trukne hold  
 
Trukket: 
Serie 1 Herrer              Bolbro GIF                Udgået pr. 04.09.17 (Erstatning indsættes fra reserveholdsliste) 
 
Indgået hold: 
Serie 1 Herrer               Nyborg GIF 3           Indgået pr. 31.08.17Erstatning for Tommerup HK der er rykket i             
                                                                      Fynsserien.   
 

Ledig plads Fynsserien Damer 
 
I forbindelse med Assens HK’s trækning fra Fynsserien Damer er der ingen fra reserveholdsilsten der har 
ønsket pladsen. Derfor er det nu muligt at indsende et begrundet ansøgning om at blive indsat i Fynsserien 
Damer til sæson 17/18. Denne skal fremsendes tlíl mwk.fhf@dhf.dk senest søndag den 10. september. 
Herefter vil turneringsudvalget behandle de fremsendte ansøgninger og træffe en afgørelse.  
Bemærk at hver klub kan kun være repræsenteret med 1 hold i Fynsserien. 
 

Ledig plads Serie 1 Herrer 
 
I forbindelse med Rolfsted IF’s trækning trækning fra Fynsserien og Tommerup HK derefter er rykket fra Serie 
1 til Fynsserien Herrer, er der en ledig plads i Serie 1 Herrer. Og ingen fra Reserveholdslisten har ønsket 
pladsen. Derfor er det nu muligt at indsende et begrundet ansøgning om at blive indsat i Serie 1 Herrer til 
sæson 17/18. Denne skal fremsendes tlíl mwk.fhf@dhf.dk senest søndag den 10. september. 
Herefter vil turneringsudvalget behandle de fremsendte ansøgninger og træffe en afgørelse.  
Bemærk at hver klub kan kun være repræsenteret med 1 hold i Serie 1. 
 

FHF Niveaustævner børne og ungdomsrækker  

Programmet for den 16. – 17.09 forventes offentliggjort fredag den 8. september 2018. 

Se mere og FHF’s niveaustævner her 
 

Turneringskalender 
 

10.09 Tilmeldingsfrist Serie 2,3,4 og Oldies 

16.-17.09 FHF Niveaustævne alle børne og ungdomsrækker rækker 

16.09 Niveaustævne U-16 1. division 

17.09 Niveaustævne U-18 1. division 

17.09 Tilmeldingsfrist alle børne og ungdomsrækker  

21.-23.09 Kampredigering 1. halvsæson 

24.09 Turneringsstart 2. & 3. division 

01.10 Turneringsstart fynske rækker samt fælles U-18 & U-16 1. div. 
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Talentcenter for Drenge årg. 02   

Obs. efter sommerferien vil der være to ændrede spilledage samt tidspunkter for Drenge årg. 02. 

Se mere her 

 

FHF Børnestævner – ny sæson starter!    
 
FHF er klar med invitation til 1. U-5 til U-8 Stævne lørdag d. 30. september 2017. Tilmelding foregår som i 
sidste sæson i HåndOffice. Se invitationen og kommende invitationer løbende på FHF hjemmesiden under 

BØRN OG UNGE – U-5 til U-8 eller AKTIVITETSKALENDER.  

FHF henter tilmeldinger og kampprogrammer laves direkte fra oplysningerne i HåndboldInfo (foreningernes 
indtastninger i HåndOffice).  
 

TONS & TEKNIK for alle fynske U-12 spillere 

 
FHF Børne- og Ungdomsudvalget inviterer til TONS & TEKNIK for U-12 Piger/Drenge. Fastholdelsesprojektet 
for fynske håndboldspillere byder bl.a. på en masse udfordringer, mange sjove og forskellige måder med 
håndboldtræning og alternative aktiviteter.  
 
Se også invitationen på hjemmesiden BØRN OG UNGE – AKTIVITETSKALENDER eller U-12 
Tilmelding i HåndOffice (søg på kursus – Tons og Teknik) eller via blanket, senest d. 23. sept. 2017. 

 
 
 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.06.09.2017 kl. 16.00 
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