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Holdfællesskaber 
 
Fristen for anmeldelse af holdfællesskaber for sæson 2019 – 2020 er den 1. juni. Denne frist gælder for de 
lukkede rækker. Det vil sige 2. og 3. division samt Fynsserien og Serie 1. Blanketten der skal udfyldes og 
sendes til FHF senest den 1. juni findes her:  Holdfællesskabsaftale - Link til DHF’s hjemmeside 

Anmeldelse for øvrige seniorrækker hvis man har 1. holdet i Serie 2,3,4 samt alle børne og ungdomsrækker 
følger tilmeldingens fristen i september – dog U-18 og U-16 1. division 12.august) 

 

Frivillig trækning Serie 1 og Fynsserien 

 
Såfremt man ikke ønsker at gøre brug af sin plads i de lukkede fynske rækker, Fynsserien og Serie 1, kan der 
frem til den 26. maj fremsendes en begrundet ansøgning til Turneringsudvalget via e-mail: mwk.fhf@dhf.dk 
Ved trækninger eller andre ændringer, vil ekstraordinær oprykning blive tilbudt jf. reserveholdslisten.  
Bemærk at en trækning fra de lukkede rækker medfører at man har oprykningsforbud for laver rangerende 
hold i hele sæson 2019 – 2020, således at disse hold ikke kan rykke op fra Serie 2 og Serie 1, men f.eks. 
godt ved ombrydningen til 2. halvsæson fra Serie 3 til Serie 2 da det er åbne rækker. 
 
 

BeachHandball 
 
Liste over tilmeldte hold er opdateret 23.04 kl. 11. Findes på hjemmesiden – Se mere her (Link til FHF’s 
hjemmeside) 

Tilmeldingsfrist 5. maj. Tilmelding foregår via klubbens håndoffice. Tilmelding af holdfællesskabshold foregår 
dog ved at man sender en mail til mwk.fhf@dhf.dk med angivelse af hvilket HF, række, hvilket stævne og antal 
hold (Husk at der kan kun tilmeldes HF'er der har spillet i turnering 18-19) 

Halreservation til turnering, mini- og børnestævner 
 
Det er klubbernes ansvar at få lavet reservationer af jeres spillested til hjemmekampe i turneringen samt til U-
5 – U-8 Stævner, U9, U-11 og U-13 stævner. 
Til børnestævnerne skal I huske, at der er en frist mandag den 13. maj. og det er vigtigt at overholde, for her 
går arbejdet i gang med at fordele stævnerne. Til turneringen er der en frist for indtastning 30. april.  
 
 

Inspirationskursus i kortbane 
 
Der er arrangeret inspirationskurser i kortbane torsdag den 25. april kl. 18 – 20.30 i Nyborghallerne og 
mandag den 13. maj kl. 18 – 20.30 i Ejby-Hallen. Se invitationen på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dhf.dk/elite/liga-1-division/turneringsinformation/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/beach-handball-baner-paa-fyn/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talentcenter for piger og drenge 
 
Listerne med de piger årgang 05 og drenge årgang 04, der er videre til talentcenteret kan nu ses på 
hjemmesiden. 
 

Beach Handball dommerkursus 
 
Vi har i dag sendt invitation ud til Beach Handball dommerkursus, hvor vi håber at I har nogle interesserede 
kursister. Beach Dommer kursus 
 
I forbindelse med Beach Handball, har vi i år lavet en plakat, for at rekruttere nye dommere, den vil blive sendt 
til foreningens postadresse, som vi håber vil være behjælpelig med at hænge den op hos jer.  
 

Kontorets åbningstider 
 
Tirsdag den 30/4 er kontoret lukket, da vi har kursus.  
Husk at fra fredag den 3. maj og frem til september, vil der være fredagslukket for telefonerne på kontoret.  
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 24. april 2019 kl. 14.45 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/

