Cirkl. 055-TU522
Odense, d. 5. september 2018

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 055 – TU522
Trækninger
Serie 1 Damer
Pulje 2
- Kerteminde HK trukket pr. 03.09.18
Der arbejdes på et erstatningshold ud fra reserveholdslisten.
Serie 1 Herrer

Pulje 2

- Kølstrup / Rynkeby trukket pr. 29.08 og erstattet af Korup IF

Ledig plads Serie 1 Damer
I forbindelse med trækninger er der ledig plads i Serie 1 Damer.
Derfor er det nu muligt at indsende et begrundet ansøgning om at blive indsat i Serie 1 Damer til sæson 18/19.
Denne skal fremsendes til mwk.fhf@dhf.dk senest søndag den 9. september. Herefter vil turneringsudvalget
behandle de fremsendte ansøgninger.
Bemærk at hver klub kan kun være repræsenteret med 1 hold i Serie 1 Damer.

Niveaustævner
Programmet for niveaustævnet den 15. – 16. september forventes offenliggjort fredag kl. 16.
KLUBSKIFTE FOR SPILLERE DER HAR DELTAGET I NIVEAUSPIL I 1. DIVISION – Vær opmærksom på at
der er skærpet karantæne. Fra DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker:
En spiller, der har deltaget i niveaustævner, og efterfølgende flytter til en anden forenings 1. divisionshold, vil
være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold,
spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i niveaustævnet, gælder 5.14 for skift til anden
forening**

Tilmeldingsfrister til turneringen
Fristerne er:
Serie 2,3, 4, samt Oldies
- Søndag den 9. september
Børne og Ungdomsrækker U-10 til og med U-18 - Søndag den 16. september
Ungdomspokalturnering (Invitation udsendes d.d) - Søndag den 7. oktober
Der er endnu ikke udsendt invitationer til Seriepokalturnering samt Hverdagsturnering for Senior.

U-5 til U-8 børnestævne
FHF er klar med invitationen til det første U-5 til U-8 børnestævne lørdag d. 6. oktober 2018. Tilmelding
foregår som i sidste sæson i HåndOffice. Se invitationer og kommende invitationer på FHF hjemmesiden
under Turneringer & Stævner.

Kurser
Som noget nyt kan du nu i HåndOffice se, hvilke kurser du har gennemført. Klik på kurser – gennemførte
kurser. Hold øje med kursuskalenderen, så du kan få tilmeldt dig til de kurser, du mangler.
TRU kursusmodulet Forsvar afholdes lørdag den 15. september kl. 9-16 i Nyborghallerne.
Tilmeldingsfrist den 8. september. Se invitationen her.
BTU kursusmodul 6 – Opvarmning og skudtræning lørdag den 22. september i Tåsingehallen.
Tilmeldingsfrist den 10. september. Se invitationen her.
Inspirationskursus, hvor målvogtertrænerene fra Talentcenter for piger og drenge, Michael Steenholdt og
Carsten Malmberg vil komme med deres bud på spændende og inspirerende målvogtertræning.
Kurset afholdes i samarbejde med DHG, onsdag den 26. september kl. 18.15-20.30 i Dalumhallerne.
Se invitationen her.

Lederkurser
Der er hele 3 spændende lederkurser på Scandic i Odense. Skal du have inspiration til din forening, så skal du
skynde dig klikke her.

Udviklingscentre
Indkaldelserne til Comfort tours Udviklingscentre er klar. Se her, hvem der skal deltage fra din forening.

Kaffemøde
Lav et kaffemøde i din forening. På kaffemødet vil vi kigge på mulighederne for, om der kan rekrutteres et
ekstra hold til foreningen. Se mere på cirkulæret.
**
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 5 september 2018 kl. 15.00

