
 
Cirkl. 026-TU514 
Odense, d. 28. juni 2017 

 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 026 – TU514 
 
 

Navneændring for klub og spillested 
 
Spillested: SEF Arene (Gudme) ændre navn til: GOG Arena 
 
Klub: KFUM old Boys ændrer navn til KFUM’s Boldklub Odense  

 

Nyt turneringsreglement  

Fra den kommende sæson spiller vi som bekendt efter fælles turneringsreglementer. Dette bevirker også, at 
vores særlige bestemmelser udgår i den form vi kender det i dag.  

Det nye reglement er tilgængelige på hjemmesiden under regler, her finder I også en oversigt over de 
væsentligste ændringer for turneringen i de Fynske rækker.  

Se mere her  

 

FHF Niveaustævner børne og ungdomsrækker 

Tilmeldingen åbner den 1. august. Fristen til tilmelding til 1. weekend den 2-3.09 er den 20.08 og 2. weekend 
den 16-17.09 er den 04.09 

Se mere om niveaustævnerne her. 

 

U16 & U-18 1. division – Fællesrækker med HRØ  
 
Mandag den 3. juli udsendes invitation til Niveaustævneren samt propositioner. Det afsendes direkte fra HRØ 
til alle klubbernes postadresse under HRØ og FHF 
 
Derudover vil det fra senest tirsdag den 4. juli fremgå af HRØ’s hjemmeside: Turneringer > Vinterturnering > 
Turneringsnyt. Brug evt. linket her 
 
Tilmeldingen foregår via Håndoffice med tilmeldingsfrist 16. august, og husk at rækkerne står under Forbund: 
Håndbold Region Øst 

 

Opstartsweekend for trænere  

I weekenden d. 18. – 19./8. arrangerer FHF opstartskursus for trænere. Kurset giver dine trænere muligheden 
for en masse inspiration til træningen, samt input og hjælp til planlægning af sæsonen. Trænerne vil arbejde 
med afsæt i de spillere, som de skal træne i sæsonen. Se mere her. 

 

Talentcenter for Drenge årg. 02 

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

Se mere her 

 

http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/reglerpropositioner/dhfs_turneringsreglement_for_oevrige_raekker
http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/turneringsnyt1/niveaustaevner2
http://www.haandbold-ost.dk/turneringer/vinterturnering/turneringsnyt
http://www.fhf-haandbold.dk/uddannelse/kursuskalender
019-UTU308%20Drenge%20årg.%2002%20Talentcenterindkaldelse.pdf


 

Kontorets åbningstider    

Kontorets holder ferie fra uge 27 til og med uge 31. 

Desuden har vi lukket den 9. + 10. august på grund af kursus.  

 

 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.28.6.2017 kl. 14.45 


