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Cirkl. 072-TU535 
Odense, den 13. november 2019  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 072 – TU535 

 
 
 

Ombrydning og tilmelding til 2. halvsæson 

 

Børne og Ungdomsrækkerne 

Senest fredag den 15. november vil der være påsat vejledende streger der indikere den forventede op 
og nedrykning mellem de enkelte rækker til 2. halvsæson. (Som udgangspunkt rykker minimum puljens 
nr. 1 op og sidste hold rykker ned) 

Der vil også være mulighed for at tilmelde NYE hold til 2. halvsæson fra den 15. november, men husk 
alle børne og ungdomshold overflyttes fra 1. til 2. halvsæson. 

Man kan ikke trække et hold og eftertilmelde til samme række. 

Derudover vil der kunne fremsendes ønsker om omplacering, trækning m.v. der så vil blive behandler af 
turneringsudvalget. Disse kan fremsendes fra den 15.11 og senest den 3. december. Sendes via 
formular på FHF’s hjemmeside der vil være tilgængelig fra den 15. november. Men husk det er et 
ØNSKE, medmindre det selvfølgelig er en trækning. 

Seniorrækker - Serie 2,3,4 og Oldies  

Ud over de af propositionerne forskrevne oprykninger fra Serie 2 til Serie 1, og nedrykning fra Serie 1 til 
Serie 2, skal alle øvrige hold der ønsker at spille i Serie 2,3 4 samt Oldies i 2. halvsæson gentilmeldes. 
Rækkerne for tilmelding til 2. halvsæson åbner den 15. november. INGEN hold fra Serie 2,3 og 4 
overflyttes automatisk, med mindre man er oprykker fra Serie 2 til Serie 1.  

Sidste spilledag for 1. halvsæson er 8. december. 1. spilledag i 2. halvsæson er 5. januar. 
Kampredigeringen til 2. halvsæson foregår i dagene 12. – 14. december. (og 15.12. åbent for aftalte 
kampflytninger og sammentrækninger efterfølgende) 
 

Tilmelding til U-9, U-11 og U-13 stævner  
 
Tilmeldingen er åben til U-9, U-11 og U-13 stævner i december. 
Stævnerne afholdes, lørdag den 14. december i de haller på Fyn, som har reserveret hal til stævnerne 
samt tilmeldt hold. 
 

Tilmelding til jule-ministævne den 7. december  
 
Julen nærmer sig med hastige skridt, så husk at tilmelde miniholdene til julestævnet for U-5 til U-8 den  
7. december. Se invitationen her. 
Til dette stævne vil der være 8 gratis nissehuer til alle tilmeldte hold. Nissehuerne udleveres i hallen 
inden kampstart. 
 

Håndbold App 
 
Der er kommet ny funktion i Håndbold appen, hvor det nu er muligt at tilmelde sig til et kursus, hvis man 
er oprettet som bruger og har tilknytning til en forening. Se hvordan du tilmelder dig her. 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-11/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-11/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-13/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-13/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
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Kurser   
 
Træneruddannelsen-Angreb: Modulet afholdes lørdag den 7. december kl. 9-16 i Vindingehallen. Se 
invitationen her. 
 
Børnetræner modulet - Målvogter og kontraspil udbydes onsdag den 20. november kl. 17.30-21 i 
Lillebæltshallerne. 
Se invitation her. 
 
Dommeruddannelse – Der afvikles dommerkursus den 16/11 i Skt. Jørgens hallen og den 14/12 i 
Dalumhallen. - Se invitationen her 
 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 13. november 2019 kl. 15.00 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/

