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Cirkl. 094-TU544 
Odense, den 15. januar 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 094 – TU544 

 
 
 

1 halvsæson er arkiveret 
 
Da 1. halvsæson er blevet lagt i arkiv, kan man ikke se den mere på Håndbold Appen, men kun via 
Håndbold Info på hjemmesiden. Der skal man så under sæson vælge 2019.   
 

Åbent hus med Turneringsudvalget 
 
Det tredje møde i rækken af Åbent hus med Turneringsudvalget afholdes den 20. januar 2020 i Ejby 
Hallen. Kom og vær med i en konstruktiv snak om FHF’s forskellige turneringer. Se mere om møderne 
og læs notaterne der er lavet fra de tidligere møder. Se mere her  
 

Holdkort - Manglende fødselsdatoer 
 
Såfremt at der er spillere der på et holdkort fremgår med fødselsdatoen: 01-0001, skyldes det at 
spilleren i Håndoffice er oprettet uden fødselsdato. Opdager I det på en af jeres spillere, så sikre jer at 
klubben får den skrevet ind hurtigst muligt eller send fødselsdatoen til mwk.fhf@dhf.dk så det bliver 
opdateret. Ser I det hos en modstander så gør dem venligst opmærksom på at de skal have det bragt i 
orden.  
 

Kurser  
 
Børnetræneruddannelsen – Fysisk træning, motorik og styrketræning for børn: Overbygningsmodulet 
afholdes i Rosengårdskolens Hal, onsdag den 22. januar kl. 17.30-21. Se invitationen her. 
 
Træneruddannelsen – Forsvar. Modulet afholdes i Vissenbjerg Hallerne, lørdag den 1. februar kl. 9 -16. 
Tilmeldingsfristen er den 24. januar. Se invitationen her. 
 
Trille Trolle kursus – Lørdag den 18. januar kl. 9.30-12 i Korinth-Hallen. Se invitationen her. 
 

Invitation til ministævne den 1. februar  

Der er nu åbent for tilmelding til U-5 til U-8 stævner, lørdag den 1. februar. Se invitationen her. 

Obs. tilmeldingsfristen er fredag den 17. januar. 
 

FHF Børnestævner – arrangør/halreservationer sæson 2020/21 

 
Børne- og Ungdomsudvalget har planlagt disse arrangementer. Det er muligt for klubberne at byde ind 
som arrangør på stævnerne og arrangementerne ved at foretage reservationer og indtaste banetid i 
HåndOffice. Sidste frist for reservationer er mandag den 11. maj 2020. 
Se aktivitetskalenderen her. 
Se cirkulære nr. 096-BUU224 
 
 
 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/aabent-hus-23-10-19-svendborg-notat/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
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/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/aktivitetskalender/
096-BUU224%20-Halreservationer%20til%20stævner%20sæson%2020-21.pdf
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Five-a-side stævne 

Skal du ud og hygge med vennerne, spille med en blød bold og deltage i socialt samvær efterfølgende? 
Så se mere her. Det sker i Vindingehallen d. 7. marts. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.15. januar 2020 kl. 15.15 

https://haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/nyheder-fra-fyns-haandbold-forbund/five-a-side-staevne-for-senior/

