
 
Cirkl. 001-TU001 
Odense, d. 10. maj 2017 

 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 001 – TU001 
 
 

Trukne og indgået hold 

 
Trukne 
Serie 1 Damer         Hårslev GF                          04.05.2017 – Erstattet af Korup IF 
                                Veflinge/Morud                    04.05.2017 – Erstattet af Allesø GF 
Serie 1 Herrer          Vissenbjerg GIF                  04.05.2017 – Erstattet af DHG Odense 3 

 

Frivillig trækning Serie 1 og Fynsserien 

 
Såfremt man ikke ønsker at gøre brug af sin plads i de lukkede fynske rækker, Fynsserien og Serie 1, kan der 
frem til den 29. maj fremsendes en begrundet ansøgning til Turneringsudvalget via e-mail: mwk.fhf@dhf.dk 
Ved trækninger eller andre ændringer, vil ekstraordinær oprykning blive tilbudt jf. reserveholdslisten.  
Bemærk at en trækning fra de lukkede rækker medføre at man har oprykningsforbud for laver rangerende hold 
i hele sæson 2017 – 2018, således at disse hold ikke kan rykke op fra Serie 2 og Serie 1, men f.eks. godt ved 
ombrydningen til 2. halvsæson fra Serie 3 til Serie 2 da det er åbne rækker. 

 

Beach Handball 2017 

Eftertilmelding 

Send en mail til mwk.fhf@dhf.dk med angivelse af klub / række og stævne / antal hold. Umiddelbart kommer 
holdene på venteliste og bliver taget med såfremt der er huller eller kommer afbud. 

Programmet for det første stævne i Kerteminde den 27. – 28. maj, blvier offentliggjort onsdag den 17 maj. kl. 
18. Og for de følgende stævner de efterfølgende onsdage. 

 

Halreservation FHF BørneStævner U-5 - U-8 og U-10 sæson 2017/18 

HUSK! Sidste frist senest den 21. maj 2017 for reservationer til FHF BørneStævner U-5, U-8 og U-10 samt 
SpilleStævner for sæson 2017/18. Det er muligt for klubberne at byde ind som arrangør på stævnerne ved at 
foretage reservationer og indtaste banetider i Håndoffice. 

Se yderligere information i Cirkulære 116-BUU228 her  

 

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.  

 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.10.5.2017 kl. 15.00 
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