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Cirkl. 103-TU548 
Odense, den 29. januar 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 103 – TU548 

 
 
 

Kurser   
 
Træneruddannelsen – Forsvar. Modulet afholdes i Vissenbjerg Hallerne, lørdag den 1. februar kl. 9 -16. 
Tilmeldingsfristen er den 24. januar. Se invitationen her. 
 
Børnetræneruddannelsen – overbygningsmodulet Forsvarsbevægelser og styrketræning. Modulet 
afholdes i Rosengårdskolens Hal, onsdag den 26. februar kl. 17.30-21. Se invitationen her. 
 
 

Invitation til U-9, U-11 og U-13 stævner den 22. februar 

Tilmeldingen er åben for U9, U-11 og U-13 stævner, lørdag den 22. februar. Stævnerne afholdes i de 
haller på Fyn, som har reserveret hal til stævnerne samt tilmeldt hold.  
 
 

FHF Børnestævner – arrangør/halreservationer sæson 2020/21 

 
Det er nu muligt for klubberne at byde ind som arrangør på stævner og arrangementer for sæson 2020-
2021 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 
 
 

U-11 på kortbane fra sæson 2021-2022 

Vi vil gerne præcisere, at U-11 først begynder at spille på kortbanen fra sæson 2021-2022. Det er 
tidligere meldt ud, at det allerede var næste sæson de overgik til den korte bane, men det er først fra 
sæson 2021-2022. 
 
 

Santander Final 4 

I har nu mulighed for at lave en klubtur til Santander Final 4 i Herning, hvor GOG skal kæmpe om 
pokaltitlen. Der er lavet et specialtilbud til alle fynske foreninger. Se flere informationer og invitation her. 

 

Nyansættelse 

Vi kan med glæde fortælle, at administrationen bliver udvidet med en deltidsansat fra 1. februar. Vi har 
ansat Simone Larsen som kontorassistent. Simone vil få opgaver i forbindelse med flere af vores 
områder, b.la. uddannelse og forskellige arrangementer.  

Vi håber at I alle vil tage godt imod Simone. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.29. januar 2020 kl. 14.00 

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-9/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/aktivitetskalender/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/096-BUU224%20-Halreservationer%20til%20stævner%20sæson%2020-21.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/santander-final-4/

