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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 015 – TU509 
 
 
 

Trukne og indgået hold  
 
Som tidligere nævnt er Rudkøbing HK trukket fra Serie 1 Damer. De erstattes af Sdr. Nærå IF fra 
reserveholdslisten. 
 

2. og 3. division puljeinddeling  
 
Puljeinddelingen er offentliggjort på Håndbold Info og app’en samt DHF’s hjemmeside. 
Arbejdsturneringsplanerne offentliggøres torsdag den 15.06 kl. 16. 
 

FHF Beach Handball 2018  
 
Så er året Ullerslev Budcentral Beach Handball stævner 2018 slut. Der skal fra FHF’s Beach Adhoc Udvalg 
lyde en stor tak til alle der har bidraget til at året stævner blev endnu en succes. En ting er at vejret var 
fantastisk, men 2 lidt våde indslag, men når resten så bare forløber stort set så problemfrit somd et kan, når 
650 hold skal til stævne, er fantastisk. 
 
Tak til de 3 lokale samarbejdspartnere og arrangørklubber: Haarby BK Håndbold, Nyborg GIF Håndbold samt 
Kerteminde HK for en fantastisk indsats. 
 
Tak til de mange dommere og andre der hjalp til med fløjtningen. Hvadenten det var 1 eller 6 dage man deltog 
kunne man ikke undværes. Tak til de forskellige FHF’ere der hjalp i stævneteltet. 
 
Tak til trænere og ledere der deltog med positiv og konstruktiv tilgang til stævnerne. 
 
Se stævnevinderne her 
Se Fynsmestrene 
 
Ekstra medaljer eller vindertrøjer – SIDSTE FRIST -  kan bestilles hos Morten W. Kronborg, mwk.fhf@dhf.dk 
senest den 14. juni. Prisen for trøjer er 100 kr. og medaljer 25,- plus evt. forsendelse. 
 
Se mere om FHF’s Beach stævner her (link til FHF’s hjemmeside) 
 
 

DM i Beachhandball  
 
DHF’s DM i beachhandball afvikles den 16. juni i Nyborg. Programmet findes nu på Håndbold Info og app’en.  
Der er 2 fynske hold med i hver række til ungdoms DM, samt ligeledes nogle fynske hold til senior og oldies. 
Held og lykke til jer alle. 
 

Lederevent 
 
Det tidligere udmeldte afslutningsevent for foreningsledere med Ulrik Wilbek aflyses pga. afbud. Ulrik Wilbek 
er desværre blevet forhindret i at deltage. 
** 
 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 13.6 2018 kl. 17.00 
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