Cirkl. 060-TU525
Odense, d. 19. september 2018

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 060 – TU525
Kampredigering
Puljerne og kampe for 1. halvsæson offentliggøres torsdag den 20. septemebr kl. 18. Herefter skal klubberne
sætte tider på senest lørdag den 22. september. Søndag den 23. vil systemet fortsat være åbent for
kampflytninger der er aftalt med modstander og efterfølgende sammenrykning af programmet.

Aldersdispensation
Aldersdispensationer skal søges via klubbens Håndoffice, og kan tidligst søges på torsdag kl. 18 når puljerne
er offentliggjort. Der søges nemlig til et bestemt hold.

Niveaustævner
Over 400 hold har deltaget og der er en lille stiging i forhold til sidste år. Så det er dejligt at flere hold har brugt
denne mulighed for at virdere sit niveau inden tilmeldingen.
Tak til de klubber der har lagt hal til og stået som arrangørklubber. Afregning for jeres honorar for at passe
dommerbord kommer automatisk på månedsregningen fra FHF hvor beløbet bliver tilskrevet jer.

Tons og Teknik for U-12
Programmet er klar til denne sæsons Tons og Teknik for U-12 drenge og piger. Du vil blive udfordret på
mange område inden for håndbolden, og de alternative aktiviteter vil denne sæson være Ung Fitness, Kenpo
Karate og Yoga. Tilmeldingsfristen er den 28. september. Se mere i invitationen på hjemmesiden.

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.
BTU modul 3 – Den gode træning. Se invitationen her.
Målvogtertræning. Kurset afholdes i samarbejde med DHG, onsdag den 26. september kl. 18.15-20.30 i
Dalumhallerne. Tilmeldingsfristen er fredag den 21. september.
Se invitationen her.

Kampprogram til det første U-10 stævne
Så er kampprogrammerne til de første U-10 stævner den 29. september 2018 klar. Se programmerne på
Håndboldinfo.

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 19 september 2018 kl. 14.45

