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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 133 – TU556 
 
 

Ullerslev Budcentral Beach Handball 2019 
 
Ullerslev Budcentral Beach stævner 2019 bliver afviklet på følgende dage og steder: 
 
25. – 26. maj: Kerteminde 
01. – 02. juni: Nyborg 
08. – 09. juni: Assens 
 
DHF afvikler DM kval. (Senior) den 1. juni i Nyborg og DM afvikles 15. – 16. juni. 
 
Invitation til FHF’s Beach stævner udsendes den 20. marts. Husk der spilles efter Ulige årgange der også er 
gældende for sæson 2019 – 2020. Invitationen indeholder info om hvilke rækker der spiller hvilke dage. 
 

Niveaustævner – FHF børne og ungdomsrækker 
 
Niveaustævnerne afvikles den:  
                                                            31.08 – 01.09  
                                                            14.09 – 15.09  
 
Der afvikles niveaustævner i følgende rækker U-9, U-11, U-13, U-15, U-17 og U-19. 
Invitation med bl.a. hvilke dage de enkelte rækker spiller udsendes senere. 
 

Niveaustævner – Fælles rækker HRØ / FHF U-17 & U-19 1. division 
 
Niveaustævnerne afvikles følgende dage: 
 
31. august 2019: 
U-17 1. division piger, U-19 1. Division drenge 
 
1. september 2019:  
U-19 1. Division piger, U-17 1. division drenge 
 

14. september 2019:  
U-19 1. Division piger, U-17 1. division drenge 
 
15. september 2019:  
U-17 1. division piger, U-19 1. Division drenge 

Til niveaustævner til U-17 og U-19 1. division skal alle hold deltage i den 1. weekend. 
Invitation og propositioner udsendes senere. 
 

Informationsmøder 
 
FHF indbyder alle ledere og trænere til informationsmøder om ændringerne i regler og spilformer i forbindelse 
med indførsel af ulige årgange fra den kommende sæson.  

Se invitationen her. 
 

 Kampprogram til U-10 og U-12 færdigt 
 
Kampprogrammer til de sidste U-10- og U-12 stævner denne sæson er færdige, de kan ses på Håndboldinfo. 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/ulige-aargange/


 
 
 
 
 

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 11 Angrebsspil og kontra. Kurset afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 27. marts 
kl. 17.30-21.30. Tilmeldingsfristen er den 21. marts. Se invitationen her. 

 
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 6. marts 2019 kl. 14.30 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kursuskalender/
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