
 
Cirkl. 050-TU523 
Odense, d. 20. september 2017 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 050 – TU523 
 

Indgået og trukne hold 
 
Indgået hold: 
Serie 1 Damer               Svendborg HK          Indgået pr. 18.09.17 
                                      Haarby BK                Indgået pr. 18.09.17  
 

 Aldersdispensationer til turneringen   
 
Disse skal søges via Håndoffice. Se vejledning her 

 

FHF Niveaustævner børne og ungdomsrækker  

Tak for positiv medvirken, og stort tak til arrangørklubberne. 

Hverken i forbindelse med 1. eller 2. weekend har det været nødvendigt at rykke for nolge resultater. Tak for 
hjælpen. 
 

Turneringskalender 
 

17.09 Niveaustævne U-18 1. division 

21.-23.09 Kampredigering 1. halvsæson 

24.09 Turneringsstart 2. & 3. division 

26.09 Kampene for 1. halvsæson er endelige kl. 18. (Herefter udsendes kampændringsjournaler) 

01.10 Turneringsstart fynske rækker samt fælles U-18 & U-16 1. div. 

 

Kampredigering og endeligt kampprogram 
 
Der udsendes i dag cirkl. med vejledning til kampredigeringen. 
Rækker/puljer og kampe offentliggøres 21.09. kl. 18. 
21. – 23.09 skal klubberne sætte tider på, og eventuetl flytte kampe jf. gældende regler. 
24.09 kan der aftales flytnigner med modstander og hjemmeholdet flytter kampen og trækker 
kampprogrammet sammen på dagen hvis der opstår huller. 
26.09. kl. 18 er kampprogrammet endeligt. Og herefter flyttes kun kampe mod gebyr og 
kampændringsjournaler udsendes.  

 

TONS & TEKNIK for alle fynske U-12 spillere   
 
Tilmeldingsfrist lørdag den 23. september 2017 
Se invitationen på hjemmesiden BØRN OG UNGE – AKTIVITETSKALENDER eller U-12 
Tilmelding i HåndOffice (søg på kursus – Tons og Teknik) eller via blanket, 
 
 
 
 

http://www.haandbold.dk/media/1951/haandoffice-dispensation.pdf
http://www.fhf-haandbold.dk/B%C3%B8rn-og-unge/u-12/tons__teknik
https://haandoffice.dhf.dk/Login.aspx
http://blanketter.dhf.dk/VisBlanket.asp?BlanketID=2131580260


 
 

 

Minihåndboldskole for alle fynske U-5 til U-8 spillere  
 
FHF Børne- og Ungdomsudvalg inviterer alle fynske U-5 til U-8 spillere til Minihåndboldskole i Bolbrohallen i 
samarbejde med Bolbro GIF – Lørdag den 4. november 2017 fra kl. 10-14. 
Tilmelding foregår via Blanketter på FHF’s hjemmeside. Tilmeldingsfrist senest den 18. oktober 2017. 
Se invitationen her 
 

Fokuspunkter fra dommerne 

 
Der er igen i år en række fokuspunkter, som dommerne i denne sæson vil have øget fokus på.  
 
Skub fra siden og bagra 

Der vil være fokus på skub af spillere, specielt episoder med skub fra siden og bagfra vil der være et øget 
fokus på i denne sæson. 
 
Bænkreglement 

De trænere og spillere der søger den negative dialog og brokker sig, vil opleve en strængere linje fra 
dommerne. Dette både i form af opførsel på bænken samt tilråb til dommerne. 
 

SNIGPREMIERE PÅ KURSUSÅRET 

 
Vi snigløber alle fynske trænere med et fantastisk tilbud. Der er fokus på talentudvikling og vi lader os 
inspirere af andre sportsgrene. Claus Hansen, Thomas Høst, Edwin Kippers og Jan Michaelsen vil besøge os 
i Fyrtårn Tommerup. Se mere her. 
 

Talentcenter for Drenge årg. 02   
 
Til næste samling onsdag den 4. oktober 2017 vil der være to nye trænere på posten. 
Trænerne er Ole Bruun Andersen og Daniel Ludo Nielsen. Se indkaldelsen her 
  
Se mere her 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.20.09.2017 kl. 15.00 
 

http://blanketter.dhf.dk/VisBlanket.asp?BlanketID=1706385665
http://www.fhf-haandbold.dk/B%C3%B8rn-og-unge/u-5-u-6-u-7-u-8/minihaandboldskole
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/kursusevents/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/tc-drenge/

