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DHF Landspokal – Har I glemt at tilmelde jer? 
 
Er jeres 1. damer eller 1. herrer i Serie 2, 3 eller 4. Har I glemt at tilmelde jer Santander Cup – DHF’s 
Landspokal? Fristen er forlænget til søndag den 25. august. Kom frisk – Husk rækken står under HRØ – 
Håndbold Region Øst – I Håndoffice. 
 

Indgået hold Serie 1 Herrer og ledig plads 
 
Bolbro GIF er indgået i Serie 1 Herrer som erstatning for Ollerup/Skerninge der har trukket sig  
 
Der er fortsat en ledig plads i Serie 1 Herrer, og da vi lige har været Reserveholdslisten igennem, og ikke 
andre hold havde givet udtryk for at de vil i Serie 1 Herrer, udbydes den hermed så alle kan søge om at 
komme i Serie 1. Jeres ansøgning skal være FHF i hænde senest søndag den 25. august og sendes til 
mwk.fhf@dhf.dk Herefter vil turneringsudvalget træffe en beslutning om hvilket hold der skal indgå. 
Kommer der ansøgere fra den nuværende reserveholdsliste vil de have fortrinsret jf. deres rangering. 
 

Ledige plader Serie 1 Damer 
 
I forbindelse med trækninger er der en ledig plads i Serie 1 Damer. Derfor er det nu muligt at indsende en 
begrundet ansøgning om at blive indsat i Serie 1 Damer til sæson 19/20. Denne skal fremsendes til 
mwk.fhf@dhf.dk  
 
Bemærk at hver klub kan være repræsenteret med mere end 1 hold i Serie 1 Damer. 
 

U-17 1. division - Ændring  
 
Der har været et oplæg ude med en U-17 1. division på 12 hold, og så ellers kun den lokale U-17 2. 
division. Det er nu efter seedningsmødet fastlagt at der også bliver mulighed for U-17 1. div. B med 12 
hold også. Såfremt man ønsker at forsøge at blive deltager i denne fælle u-17 1. div. B (Som reelt vil 
være østholdene nr. 13-24) skal man som minimum deltage i U-17 1. div niveaustævnet  i 2. runde  der 
afvikles den 14-15.09. Tilmelding via Håndoffice (Husk rækkerne ligger under HRØ – Håndbold Region 
Øst) og tilmeldingsfristen er den 1. september. 
 

Efterskolehold og E certifikater  
 
Efterskolerne med efterskolehold til turneringen skal indsende spillerlister så vi kan oprette e – certifikater 
til jer. Listen skal minimum indeholde: Navn / Fødselsdato / Nuværende klub hvor deres spillercertifikat 
er. 
 
Skal indsendes snarest muligt og senest onsdag den 28.08 kl. 10 hvis spillerne skal benyttes i forbindelse 
med niveaustævner den 31.08 – 01.09. Sendes til mwk.fhf@dhf.dk 
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U-19 Liga og U-19 og U-17 1. Division Niveauspil  
 
Seedningerne kan findes på HRØ’s hjemmeside – tryk her (Link til HRØ’s hjemmeside) 
Kampprogrammet for 1. weekends niveaustævner offentliggøres måske onsdag aften ellers senest 
torsdag formiddag den 22.08.  
 

FHF Niveaustævner og spillesteder  
 
Programmet for niveaustævnet den 31.08 – 01.09. offentliggøres som skrevet i invitationen mandag den 
26. august kl. 18. Desværre har der manglet haller så det har ikke være muligt at blive færdig tidligere. 
 
Husk tilmeldingsfristen til 2. niveaustævne er den 02.09. (Stævnet den 14. – 15.09) I kan frem til den 
02.09 ligeledes indtaste banetider til 2. niveaustævnet hvis I skulle have mulighed for at stille hal til 
rådighed.   
 
Tilmelding til Vinterturneringen er henholdsvis 08. september for Serie 2,3 og 4 samt Oldies, og den 15. 
september for alle børne og ungdomsrækker fra U-9 til og med U-19. 
 
Se mere på FHF’s hjemmeside 
 

Udviklingscentertræning sæson 2019-2020 

 
Skal jeres drenge årgang 05 og piger årgang 06 være med i FHF og Comfort Tours Udviklingscentre, så 
skal I tilmelde dem senest den 26. august. Se mere på hjemmesiden. 
  
 

Kurser 

 
Grundmodulet i den nye børnetræneruddannelse udbydes, lørdag den 7. september kl. 9-15 i 
Tåsingehallen. Se invitation her. 
Grundmodulet i den nye børnetræneruddannelse (BTU) er for dig, der er træner eller arbejder i miljøet 
omkring børneholdene i foreningen (U-5 til U-13). 
 

Deltag i et forskningsprojekt 

 
SDU søger nuværende eller tidligere kvindelige håndboldspillere mellem 60 og 80 år til at indgå i et 
forskningsprojekt. Blandt de deltagere, som skal bruges i projektet, er kvinder, der ud over at være i 
målgruppen, har spillet håndbold i mere end 15 år. 
Se mere på hjemmesiden. 
 
** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 21. august 2019 kl. 15.30 
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