
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Cirkl. 055-TU529 
Odense, den 9. oktober 2019  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 054 – TU528 

 

Trukne hold 
 
Indgået hold 
Serie 3 Herrer  Pulje 3 DSIO                    Indgået pr. 04.10. 
 

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering 2019 - 2020 
 
Tilmeldingsfristen er forlænget til den 13. oktober. Tilmelding via Håndoffice 
 

Turneringsudvalget holder åbent hus  
 
Der afholdes åbent hus-arrangementer følgende dage: 
23.10 Svendborg Idrætshal 
12.11 Nyborghallen 
20.01 Ejby Hallen 
24.02 Højbyhallen 
 
Møderne starter kl. 19. og forventes afsluttet kl. 21. Alle er velkommende, og alle forhold vedr. f.eks. 
turnering, pokal, beach m.v. kan rejses og diskuteres. Bemærk at børnestævner IKKE er et emne for 
møderne, men behandles af Børne og Ungdomsudvalget. 
 
Via hjemmesiden må man meget gerne tilmelde sig, så vi har en ide om der kommer 3 eller 21 
personer, og også gerne skrive om der er noget specifikt man gerne vil snakke om. Se mere her  
 
Mødestederne er fastlagt efter de klubber der har budt ind med mødelokale, og så den mulige 
geografiske fordeling dette har givet. 
 

Tilmelding til ministævnet U-5 til U-8 

 

Tilmeldingen er åben til de næste U-5 til U-8 stævner. Stævnerne afholdes lørdag den 9. november i 

de haller på Fyn, som har tilmeldt hold og reserveret hal til stævnerne. 
 

Kurser  
 
BTU-modulet - Forsvarsbevægelser og samarbejde udbydes, lørdag den 26. oktober kl. 10-13.30 i 
Lillebæltshallerne. Se invitation her. 
På dette modul får du indsigt i basiselementerne i forsvars spillet. Der vil være progression i øvelserne, 
så de giver mening for en U-7 spiller såvel som en U-13 spiler. 
 
BTU-Grundmodul udbydes lørdag den 9. november kl. 9-15 i Nymarkshallen. Se invitation her. 
 

Tons og Teknik for U-13 spillere 

 
Tons og Teknik for U-13 drenge og piger, hvor spillerne vil blive udfordret på mange 
områder inden for håndbolden. Til hver samling vil der udover håndbolden være en 
alternativ aktivitet. Se invitationen her.  

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 9. oktober 2019 kl. 15.00. 
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