Cirkl. 124-TU552
Odense, d. 6. februar 2019

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 124 – TU552
Foreningsmøde
Husk at der er inviteret til Foreningsmøde omkring turneringer. Det er her I har mulighed for at komme med
forslag, kommentarer og anden konstruktivt. Mødet afholdes den 25. februar. Husk tilmelding via klubbens
håndoffice.
Se mere her

Ungdomspokalturnering Finaler
Finalestævnet afvikles den 16. marts i Forum Faaborg med Faaborg ØH som arrangør sammen med De Unge
Halse. Kampprogrammet er følgende:
Tidspunkt
Række
08.30
U-10 Drenge B
09.25
U-10 Pige A
10.20
U-12 Pige B
11.30
12.45
13.55
15.05
16.30
17.50

U-12 Drenge A
U-14 Drenge B
U-14 Pige A
U-16 Pige B
U-16 Drenge A
U-18 Drenge A

Tidspunkt
Række
08.45
U-10 Pige B
09.40
U-10 Drenge A
10.35
U-12 Drenge B
11.45
13.00
14.10
15.20
16.45
18.05

U-12 Pige A
U-14 Pige B
U-14 Drenge A
U-16 Drenge B
U-16 Pige A
U-18 Pige A

Halreservationer til turnering og stævner 2019-2020
Husk det er klubbernes ansvar at få reserveres jeres spillested til turnering og stævner for sæson 2019 – 2020
og efterfølgende indtaste reservationerne i Håndoffice. Cirkulærerne er udsendt den 9. januar.
Se FHF’s cirkulære her (Link til hjemmesiden)

Kursus
Som noget nyt kan du nu i HåndOffice se, hvilke kurser du har gennemført. Klik på kurser – gennemførte
kurser. Hold øje med kursuskalenderen, så du kan få tilmeldt dig til de kurser, du mangler.
Børnetrænerkursus – modul 10 Forsvarsspil og kampen. Kurset afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 27.
februar kl. 17.30-21.30. Tilmeldingsfristen er den 21. februar. Se invitationen her.
Trænerkursus – Træningsmiljø. Kurset afholdes i Odense Idrætshal, onsdag den 6. marts kl. 17.30 – 21.30.
Tilmeldingsfristen er den 25. februar. Se invitationen her.

U-10 og U-12 stævne lørdag den 16. marts
Tilmeldingen til det sidste U-10 og U-12 stævne denne sæson er åben i HåndOffice.
Se invitationer til U-10 stævne og U-12 stævne.

Spillestævne på kortbane lørdag den 9. marts
Tilmeldingen til det sidste spillestævne på kortbane denne sæson er åben i HåndOffice.
I må meget gerne give besked på mail amo.fhf@dhf.dk , hvis I har mulighed for at afholde kortbanestævnet.
Tilmeldingsfristen er den 20. februar. Se invitationen her.

Medlemsindberetning Flot arbejde
Vi vil gerne takke alle foreninger for flot arbejde i forbindelse med medlemsindberetningen til DIF. Alle
foreninger nåede at få indberettet medlemmer inden deadline – det er første gang nogensinde, så flot gået!
Vi er nu i gang med at gå tallene igennem, så måske nogle af jer vil blive kontaktet af konsulenten, for at sikre
at det er de korrekte tal vi har indberettet.

**
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 6. februar 2019 kl. 14.45

