Cirkl. 130-TU554
Odense, d. 20. februar 2019

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 130 – TU554
Foreningsmøde – 25.02 – Aflyst
Da der desværre kun er tilmeldt 7 foreninger, er det blevet besluttet at FHF’s turneringsmøde på mandag den
25.02. i Ryslinge bliver aflyst.
Skulle der være konkrete emner eller forslag som I gerne ville have fremført på mødet, må disse meget gerne
fremsendes til mwk.fhf@dhf.dk . Så vil de blive forelagt for Turneringsudvalget.
Derudover skal I huske hvis der er konkrete forslag til ændringer af propositioner for de fynske rækker el.lign.
skal forslagene stilles til repræsentantskabsmødet for evt. at kunne blive vedtaget.
I bedes ligeledes være meget opmærksomme på, at der inviteres til informationsmøde om ulige årgange,
spilformer m.v. Det forventes at der afholdes informationsmøde i slutningen af marts, når der ligger noget
mere endeligt konkret fra DHF.

Halreservationer sæson 2019 - 2020
Der er foreløbigt indtastet halreservationer for følgende spillesteder: Bogensehallerne, Bolbrohallen, Forum
Faaborg, Kerteminde Idrætscenter, Nymarkshallen, Rasmus Rask Hallen, Stenstruphallen, Søndersøhallerne, Vissenbjerg
Hallerne, Ærøhallen

Kampflytninger – Husk kun en kamp i perioden 25.03 – 31.03
Husk at DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker siger at man ikke må have to kampe inden for den sidste
uge op til turneringsafslutning. Derfor vil flytninger til efter den 24.03 ikke blive godkendt hvis et af holdene har
kamp der i forvejen.

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.

Kampprogram til ministævne den 2. marts
Kampprogrammet til det sidste ministævne denne sæson er færdigt, det kan ses på Håndboldinfo.
Til dette stævne er der 8 medaljer til alle tilmeldte hold, som udleveres i hallerne. Har I brug for flere medaljer,
kan disse bestilles hos Annika på amo.fhf@dhf.dk Ekstra medaljer koster 25 kr. pr. stk. + forsendelse.

Gratis håndbold i 1. div. herrer
HC Odense herrer tilbyder alle ledere og trænere at komme gratis til håndbold i herrernes 1. div., lørdag den
2. marts. HC Odense herrer møder her Randers i kampen om endnu en sæson i den næstbedste række.
Kampens spilles i Odense Idrætshal kl. 19.30.
Der er gratis entre til kampen for alle ledere og trænere i de fynske foreninger, og for at få billetter skal I blot
udfylde formularen på dette link.
Har I spørgsmål til arrangementet, er I velkomne til at kontakte Stig Spangsberg fra HC Odense på mail
sp@hco.dk
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