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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 

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)  

FHF Beach Handball – Se mere her (Link til FHF’s hjemmeside) 
 

Inspirationskursus i kortbane  
 
Der er arrangeret inspirationskursus i kortbane mandag den 13. maj kl. 18 – 20.30 i Ejby-Hallen. 
Tilmeldingsfristen er den 7. maj. Se invitationen på hjemmesiden. 
 
 

Halreservationer til børnestævner sæson 2019 - 2020 

Følgende spillesteder har indtastet banetider indtil videre. Husk det er klubbernes ansvar at få reserveret 
haller til børnestævner. Fristen er den 13. maj 2019. Se hvilke stævner det drejer sig om her. 

 

Arrebohallen Bagenkophallen Bolbrohallen 

Ebberuphallen Ejby-Hallen Forum Faaborg 

Humblehallen Kerteminde Idrætscenter Nymarkshallen 

Rasmus Rask Hallen Rosengårdhallen Sanderumhallen 

Stigehallen Søndersøhallerne Tvedhallen 

Tåsingehallen Vestfyns kultur-& Idræts Vissenbjerg Hallerne 

Vindingehallen Carl Nielsen Hallen Ørbæk Midtpunkt 

 

Håndboldkaravanen 
Der er stadig få pladser til det bedste rekrutteringskoncept vi har. Sidste år fik klubberne i snit 11 nye 
medlemmer pr. besøg. Skal din forening med på Håndboldkaravane, så skal i ansøge om det nu. I kan læse 
mere og ansøge her. Ny deadline er tirsdag d. 7. maj 2019.  
 
 

Informationsmøde i Talentcenter for piger 
 
Talentcenter for piger starter op i Ryslingehallen onsdag den 15. maj 2019. I den forbindelse afholder vi et 
informationsmøde kl. 18.30-19 for forældre og trænere. Se invitationen her. 
 

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/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202018%20-%202019/108-BUU222%20-%20Halreservationer%202019-2020.pdf
https://haandbold.dk/media/11306/142-kons807-haandboldkaravanen-2019.pdf
158-UTU338%20-%20Invitation%20til%20informationsmøde%20-%20TC%20piger.pdf


 
 
 
 
 

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 
 
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. 1. maj 2019 kl. 14.45 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/

