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Odense, d. 24. oktober 2018 

 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 079 – TU533 
 
 

Indgået og trukne hold  
   
Trukket: Pulje Hold Trukket pr. 
U-12 Pige B  2 Kølstrup/Rynkeby 12.10 
 
Indgået: Pulje Hold Indgået pr. 
U-12 Pige B      2 BR 66 Langeskov 12.10 
 
 

Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturnering 
 
Husk at få lavet kampaftale med jeres modstander. Hjemmeholdet indtaster det aftalte tidspunkt i deres 
kampredigering i Håndoffice. Begge hold er ansvarlige for at der bliver indgået en aftale. 
 

Ændring af navn på spillested  
 
Otteruphallerne har ændret navn til: Otterup Idrætscenter. 
 

Spilletider  
 
Spilletiderne fremgår på appen, hvor de er opført i parentes efter rækkes navn. 
 
OBS: Vær opmærksom på at spilletiden for Serie 4 Damer er sat op til 2x25 min. (Serie 4 Herrer spiller fortsat 
2x20) 
 

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 4 – Træning i praksis. Kurset afholdes i Hårslevhallen, lørdag den 3. november kl. 10-14. 
Se invitationen her. 
 
Børnetrænermodul 7 – Teknisk træning. Kurset afholdes i Rosengårdskolens Hal, onsdag den 21. november 
kl. 17.30-21.30. Se invitatonen her. 
  

Spillestævne på kortbane  
 
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.Tilmeldingsfrist den 29. oktober. 
Se invitationen på hjemmesiden. 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kursuskalender/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/aktiviteter/events-for-boern-og-unge/boernenes-haandbolddag/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tons og Teknik for U-14 drenge og piger 
 

Tons og Teknik for U-14 drenge og piger, her vil du blive udfordret på mange område inden for håndbolden. 
De alternative aktiviteter vil denne sæson være Karate, Parkour og springcenter. Tilmeldingsfristen er den 9. 
november. Se invitationen på hjemmesiden. 
 
** 
 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 24. oktober 2018 kl. 15.00 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/aktiviteter/events-for-boern-og-unge/u-14-tons-og-teknik/

