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Beach Handball 2017  

Venligst sikre jer at disse informationer kommer til jeres trænere / Holdansvarlige der skal på stranden i 
Assens: 

Vigtigt: Opdater venligst Håndbold Appen. Hovedparten af dem der har haft problemer med at udfylde holdkort 
eller indberettet resultater fik problemet løst ved at opdatere appen. 

Træner/Holdansvarlig SKAL meddele holdets ankomst til stævnekontoret når I kommer på stranden. (Og få 
evt. ændringer og oplyse et mobil kontaktnummer) 

Der skal udfyldes elektronisk holdkort i forbindelse med den første kamp. Se mere på hjemmesiden. 

Vinderholdet skal indberette resultatet via appen (Husk såfremt der ikke har været Shoot out skal der ikke 
indtastet nogle tal, men feltet skal blot være blanket). Derudover skal vinderholdet aflevere kamprapporten på 
stævnekontoret. 

Aldersdispensationer: Send en mail til mwk.fhf@dhf.dk med oplysninger om stævne/klub/række/pulje og så 
navn og fødselsdag. Ansøgningen skal fremsendes senest torsdag kl. 12 før weekends stævne. 

ASSENS PARKERING 

Assens kommune har et arrangement på havnen lørdag, så der kan komme rigtig mange biler. Specielt jer der 
ankommer senere end til første kamp 09.30 kan forvente rigtig mange biler. Kommunen har lovet at åbne 
ekstra område for parkering. Føl skiltene og forvent ikke at du kan parkere lige op af stranden. 

FYNSMESTERSKABERNE U-14, U-16 & U-18 

Så er kampprogrammet for FM for U-14, U-16 & U-18 opdateret med holdnavne for de kvalificerede hold fra 
Kerteminde og Nyborg. 

Se programmet på håndbold appen og Håndbold Info. Fynsmesterskaberne afholdes søndag den 11. juni i 
Assens.  

Holdfællesskaber - Opløste 

Damer:  

Højfyn Håndbold HF opløst. 3. div. overgået til Vissenbjerg GIF og Serie 1 Damer til Tommerup HK 

Herrer: 

Team Vestfyn opløst. Fynsserien, overgået til GV Ejby  

 

Sommeråbningstider på kontoret    

Kontoret har fra 1. maj og til og med august lukket om fredagen. Kontorets åbningstider de øvrige dage er fra 
kl. 10.00 – kl. 15.00.  

Tirsdag den 13. september er kontoret lukket grundet kursus. 

 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.7.6.2017 kl. 15.45 
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