Cirkl. 078-TU532
Odense, d. 17. oktober 2018

TURNERINGSMEDDELELSE
nr. 078 – TU532
Indgået og trukne hold
Trukket:
Serie 2 Herrer

Pulje
1

Hold
Tommerup HK 3

Trukket pr.
15.10

Serie 1 – Der må gerne deltage mere end et hold pr. klub
Vær opmærksom på at der jf. DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker godt må være mere en et hold pr.
klub i Serie 1, hvis det bliver aktuelt i forbindelse med ombrydningen til 2. halvsæson og fremadrettet.

Op og nedrykning Fynsserien, Serie 1 og 2
Der er nu påsat streger for nedrykning fra Fynsserien, op og nedrykning for Serie 1 samt oprykning for Serie 2.
Serie 2 Damer. Nr. 1 og 2 fra hver af de 2 puljer rykker i Serie 1 – Serie 1 kvalifikation
Serie 2 Herrer: Nr. 1 fra hver pulje rykker i Serie 1 – Serie 1 Kvalifikation. Derudover vil den bedste 2’er i de 3
puljer også rykke i Serie 1 – Serie 1 Kvalifikation. Den bedste 2’er er den 2’er der har opnået det bedste
resultat mod puljens nr. 1. Udregnes efter alm. stillingsberegning ved pointlighed (Opnåede point /
måldifference / flest scorede mål / samlet måldifference)
Vejledende streger for op og nedrykninger i børne og ungdomsrækkerne vil blive påsat den 22. november

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering
Lodtrækningerne for 1. eller 2. runde offentliggøres løbende og senest den 19. oktober. Kampene vil fremgå af
appen og Håndbold Info når de er offentliggjort.

Kursus
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.
Børnetrænermodul 5 – Spillet – aktiviteten – kampen. Kurset afholdes i Ejby-Hallen onsdag den 31. oktober
2018 kl. 17-21. Se invitationen her.
Børnetrænermodul 4 – Træning i praksis. Kurset afholdes i Hårslevhallen, lørdag den 3. november kl. 10-14.
Se invitationen her.
Bliv dommer – Vi afvikler kursus for dig, der ønsker at blive dommer. Kurset afvikles lørdag den 27. oktober
2018 – Se invitation her.

Spillestævne på kortbane
Så er der mulighed for at tilmelde sig det første spillestævne på kortbane i denne sæson.
Stævnet afholdes lørdag den 17. november i tidsrummet fra 10-18.
Spillestævnet er for U-8 drenge, piger og mix samt U-10 drenge, piger og mix på C-niveau.
Se invitationen her.

Børnenes Håndbolddag
FHF inviterer i samarbejde med Østfyns HK alle U-5 til U-8 spillere med forældre eller bedsteforældre til
Børnenes Håndbolddag lørdag den 3. november kl. 9 - 12.15 i Ørbæk Midtpunkt.
Dagen vil bestå af en kombination af håndbold, motorisk træning og leg. Børnene skal tilmeldes sammen med
minimum en voksen. Se invitationen på hjemmesiden.
**
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 17. oktober 2018 kl. 14.45

