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Cirkl. 068-TU533 
Odense, den 30. oktober 2019  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 068 – TU533 

 
 
 
 

Turneringsudvalget holder åbent hus  
 
Der afholdes åbent hus-arrangementer følgende dage: 
(23.10 Svendborg Idrætshal) 
12.11 Nyborghallen 
20.01 Ejby Hallen 
24.02 Højbyhallen 
 
Husk at blive tilmeldt hvis I vil deltage i det næste arrangement den 12.11.  Se mere her  
 
Se notatet fra mødet i Svendborg den 23.10 der havde rigtig mange gode konstruktive indlæg og 
diskussioner – Se notatet her. 
 
 

Spiludvikling i ældre årgang 
 
DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker, paragraf 3.2, åbner op for at man kan deltage på hold i 
den nærmeste ældre årgang, uden at være bundet af de alm. regler om op og nedrykning, og man må 
gerne spille 2 kampe på samme dag når den ene er i ens egen årgang. Man skal dog være 
opmærksom på, at hvis man deltager i den ældre årgang, og klubben ikke har hold i ens egen årgang, 
kan man ikke i den ældre årgang, f.eks. spille 2 kampe på samme dag, og man skal overholde de 
almindelige regler for op og nedrykning mellem holdene. Hvis man f.eks. ikke har et U-19 hold, og man 
spiller senior og skal rykke fra klubbens 1. hold til 2. hold, skal almindelige op og nedrykningsregler 
overholdes. 
 
 

Senior - Hverdagsturnering 
 
Husk der er tilmeldingsfrist 3. november – Kom og være med. Se invitationen her. 
 

Kampprogram færdigt til ministævner den 9. november 
 
Kampprogrammer er klar for U-5 til U-8 stævnerne den 9. november. Se mere på Håndboldinfo  
 

Tilmelding til U-9, U-11 og U-13 stævner 
 
Tilmeldingen er åben til de næste U-9, U-11 og U-13 stævner. U-9 stævner afholdes, lørdag den 16. 
november. 
U-11 stævner samt U-13 C stævnerne afholdes, lørdag den 23. november, Stævnerne afholdes i de 
haller på Fyn, som har tilmeldt hold og reserveret hal til stævnerne. 
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Spillestævne på kortbane for U-8 A spillere 
 
Vi afholder spillestævne på kortbane for U-8 A spillere i pige, drenge og mix-rækker, lørdag den 16. 
november i tidsrummet 10-18. Se invitationen her. 
 

Håndbold App 
 
Der er kommet ny funktion i Håndbold appen, hvor det nu er muligt at tilmelde sig til et kursus, hvis man 
er oprettet som bruger og har tilknytning til en forening. Se hvordan du tilmelder dig her. 
 

Kurser  
 
Børnetræneuddannelsens grundmodul udbydes lørdag den 9. november kl. 9-15 i Nymarkshallen. Se 
invitation her. 
 
Børnetræner modulet - Målvogter og kontraspil udbydes onsdag den 20. november kl. 17.30-21 i 
Lillebæltshallerne. 
Se invitation her. 
 
Dommeruddannelse – Der afvikles dommerkursus den 16/11 i Skt. Jørgens hallen og den 14/12 i 
Dalumhallen. - Se invitationen her 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 30. oktober 2019 kl. 15.00 
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