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Cirkl. 044-TU523 
Odense, den 18. september 2019  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 044 – TU523 

 
   

U-15 1. division spilletid 
 
U-15 1. division spiller 2 x 25 minutter. 
I 2. halvsæson spiller U-15 1. division A 2x30 min. Det er en fællesrække med HRØ hvor op til 3 Fynske 
hold indgår. 
   

FHF Niveaustævnerne  
 
Tak for positiv deltagelse, og ikke mindst tak til de mange klubber der har stillet sig til rådighed som 
arrangør med haltid m.v. Der har været en lille fremgang i antallet af deltagende hold i forhold til sidste 
år. 
 

Vigtige datoer 

Her er de væsentligste datoer i forbindelse med turnering 2019 - 2020 

19.09 - 21.09. Kampredigering de fynske rækker (programmet offentliggøres kl. 18) 

22.09. Turneringsstart 2.og 3. Division 

24.09 Kampprogrammet for de fynske rækker er endeligt kl. 18 

29.09. Turneringstart FHF Turnering, Oldies, Senior, børn og unge 

06.10 Tilmeldingsfrist til Ungdomspokalturneringen 

 
Invitation til Seriepokal udsendes i slutningen af september. 
 

Tons og Teknik for U-11 spillere  
 
FHF Børne- og Ungdomsudvalget inviterer til TONS & TEKNIK for U-11 piger og drenge. 
Fastholdelsesprojektet for fynske håndboldspillere, der bl.a. byder på en masse udfordringer, sjov og 
forskellig slags håndboldtræning samt alternative aktiviteter. Se invitationen her. 
 

Kurser  
 
Der udbydes børnetrænerkursus- Afleveringer, kaste- og skudteknik for U-7 til U-13 trænere.  
Kurset afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 25. september kl. 17.30-21. 
Kurset er et overbygningsmodul i den nye børnetræneruddannelse. Du kan godt deltage, selvom du 
ikke har gennemført grundmodulet. Se invitationen her. 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/aktiviteter/events-for-boern-og-unge/tons-og-teknik/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/aktiviteter/events-for-boern-og-unge/tons-og-teknik/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/041-UTU311%20-%20BTU%20Invitation%20Aflevering-Kaste-Skud.pdf
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/041-UTU311%20-%20BTU%20Invitation%20Aflevering-Kaste-Skud.pdf
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Gratis Champions League til alle fynske håndboldklubber 

 

Fynske Bank gentager succesen fra sidste år, og har købt en masse billetter til GOG’s champions 
Leaguekampe i Odense, som de i samarbejde med GOG tilbyder gratis til alle fynske foreninger.  

Alt I skal gøre, er at kontakte Fynske Bank med antallet af billetter, så kommer I ind til kampen. I kan 
benytte billetterne til medlemmer, bestyrelse, trænere og andre frivillige i foreningen.  

Find mere information her. 

 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 18. september 2019 kl. 17.00 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/gratis-champions-league-haandbold/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/gratis-champions-league-haandbold/

