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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 015 – TU512 

 
 

Trækning Serie 1 Herrer – Nyt hold indsat 
 
Nyborg GIF 3 er trukket fra Serie 1 Herrer. Hårslev GF der er nr. 1 på reserveholdslisten er indgået.  
I den forbindelse er TPI 2 overflyttet fra pulje 1 til pulje 2 
 

Ledige plader Serie 1 Damer  
 
I forbindelse med trækninger er der en ledig plads i Serie 1 Damer. 
Derfor er det nu muligt at indsende en begrundet ansøgning om at blive indsat i Serie 1 Damer til sæson 
19/20.  
Denne skal fremsendes til mwk.fhf@dhf.dk  
 
Bemærk at hver klub kan være repræsenteret med mere end 1 hold i Serie 1 Damer. 
 

Talentcenter for drenge årgang 04 
 
Listen med de spillere der skal fortsætte i Talentcenter for drenge årgang 04 efter sommerferien, er 
opdateret på hjemmesiden.  
 
Forældre og trænere inviteres til møde, hvor der vil være oplæg vedr. talentstrukturen i DHF. Det er 
onsdag den 21. august kl. 18.30 i Ryslingehallen. Se invitationen her. 
 

Talentcenter for piger årgang 05 
 
Listen med de spillere der er videre i Talentcenter for piger efter sommerferien, er opdateret på 
hjemmesiden. 
 
Forældre og trænere inviteres til møde, hvor der vil være oplæg vedr. talentstrukturen i DHF. Det er 
onsdag den 14. august 2019 kl. 18.30 i Ryslingehallen. Se invitationen her. 
 

Udviklingscentertræning sæson 2019-2020 

 
I kan nu tilmelde spillere til FHF og Comfort Tours Udviklingscentre.  
I sæson 2019-2020 vil der igen være fem samlinger i hvert center samt en afslutning i marts måned. 
Udviklingscenteret er for alle fynske drenge årgang 05 og alle fynske piger årgang 06. Tilmeldingsfristen 
er den 26. august 2019. Se mere på hjemmesiden. 
 

Sommerferie 
 
Kontoret er sommerferielukket i ugerne 27 til og med 31. 
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 26. juni 2019 kl. 15.30. 
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