
 
Cirkl. 086-TU536 
Odense, d. 14. november 2018 

 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 086 – TU536 
 
 

Indgået og trukne hold  
   
Trukket: Pulje Hold                         Trukket pr. 
Serie 1 Herrer  2 Stenstrup IF 2                                   08.11.18 
U-18 Drenge A                 1                   Assens HK                                       13.11.18 

 

2. halvsæson  

Børne og Ungdomsrækkerne 

Senest torsdag den 22. november vil der være påsat vejledende streger der indikere den forventede op og 
nedrykning mellem de enkelte rækker til 2. halvsæson. (Som udgangspunkt rykker minimum puljens nr. 1 altid 
op og sidste hold rykker ned…….) 

Der vil også være mulighed for at tilmelde NYE hold til 2. halvsæson fra den 20. november, men husk alle 
børne og ungdomshold overflyttes fra 1. til 2. halvsæson. 

Man kan ikke trække et hold og eftertilmelde til samme række. 

Derudover vil der kunne fremsendes ønsker om omplacering, trækning m.v. der så vil blive behandler af 
turneringsudvalget. Disse kan fremsendes efter den 22.11 og senest den 3. december. Sendes i en kortfattet 
e-mail til: mwk.fhf@dhf.dk Husk at angive række og klub og hvem der fremsender ønsket og tilknytning til 
holdet. 

Seniorrækker -  Serie 2,3,4 og Oldies  

Ud over den af propositionerne forskrevne oprykning fra Serie 2 til Serie 1, og nedrykning fra Serie 1 til Serie 
2, skal alle øvrige hold der ønsker at spille i Serie 2,3 4 samt Oldies i 2. halvsæson gentilmeldes. Rækkerne 
for tilmelding til 2. halvsæson åbner den 20. november. INGEN hold overflyttes automatisk. 

Dette har klubberne vedtaget på repræsentantskabsmødet maj 2017. 

Sidste spilledag for 1. halvsæson er 9. december. 1. spilledag i 2. halvsæson er 6. januar. Kampredigeringen 
til 2. halvsæson foregår i dagene 13. – 15. december.(og 16.12. åbent for aftalte kampflytninger og 
sammentrækninger efterfølgende) 
 

Kampflytninger og turneringsafslutning 
 
Sidste spilledag for 1. halvsæson er den 9. december. Husk ved kampflytninger at ingen hold må have mere 
end en kamp i perioden 3. til 9. december.  Så ligger der en kamp i denne periode i forvejen, kan der ikke 
flyttes en yderligere kamp til denne periode. 
 
 

Kampprogram U-10 stævne 
 
Kampprogrammerne til U-10 stævnet den 24. november er færdigt. Se kampprogrammer på Håndboldinfo. 
 
Invitationen til det 4. U-10 stævne lørdag den 15. december findes på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/soegemenuer/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-10/oversigt/


 
 
 
 
 

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 7 – Teknisk træning. Kurset afholdes i Rosengårdskolens Hal, onsdag den 21. november 
kl. 17.30-21.30. Se invitatonen her. 
  

Ny procedure for afbud til kampe 
 
Vi har lavet en ny procedure, hvis I skulle være så uheldige at skulle melde afbud til en kamp. For at sikre det 
nødvendige oplysninger, skal der i alle tilfælde udfylde en formular for at melde afbud til kampe. I skal desuden 
kontakte jeres modstander, hvis der er mindre en 24 timer til kampen, eller kampen er i weekenden.  
Se vejledningen og find formularen til afbud her: Formular afbud til kamp og stævner. 
 
** 
 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 14. november 2018 kl. 14.45 

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/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/

