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Cirkl. 069-TU534 
Odense, den 6. november 2019  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 069 – TU534 

 
 
 

Trukne hold 
 
Følgende hold er trukket: 
Serie 1 Herrer  Pulje 2 SUS Håndbold 4 Trukket pr. 01.11.2019 
 

Turneringsudvalget holder åbent hus  - Husk tilmelding til 12.11 
 
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  - Link til FHF’s hjemmeside 
 

Senior – Hverdagsturnering  
 
Senior Hverdagsturnering er oprettet med henholdsvis 3 dame hold og 2 herrer hold. Håber der er flere 
hold der vil være med når der inviteres til 2. halvsæson. 
 

Tilmelding til U-11 og U-13 stævner 
 
Tilmeldingsfristen til næste  U-11 stævne er i dag. Tilmeldingsfristen til næste  U-13 stævne er den 11. 
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. 
 

Tilmelding til jule-ministævne den 7. december 
 
Julen nærmer sig med hastige skridt, derfor er tilmeldingen til julestævnet for U-5 til U-8 den  
7. december nu åben. Se invitationen her. 
Til dette stævne vil der være 8 gratis nissehuer til alle tilmeldte hold. Nissehuerne udleveres i hallen 
inden kampstart. 
 

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. 
 
 
 
 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/aabent-hus-23-10-19-svendborg-notat/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2019-2020/aabent-hus-med-turneringsudvalget/aabent-hus-23-10-19-svendborg-notat/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/063-BUU212%20-%20Invitation%203.%20U-11%20Stævne%20231119.pdf
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/063-BUU212%20-%20Invitation%203.%20U-11%20Stævne%20231119.pdf
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/064-BUU213%20-%20Invitation%20til%203.%20U-13%20C%20stævne%20231119.pdf
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/064-BUU213%20-%20Invitation%20til%203.%20U-13%20C%20stævne%20231119.pdf
071-BUU215%20-%20Invitation%203.%20U-5%20til%20U-8%20stævne%20071219.pdf
071-BUU215%20-%20Invitation%203.%20U-5%20til%20U-8%20stævne%20071219.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
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Afbud og flytning af kampe  
 
Flytning af kampe foregår via Håndoffice hvor den nye aftale meddeles og samtidig oplyses hvem 
flytningen er aftalt med. (Husk at kontroller at hallen er ledig på det tidspunkt I placere kampen. Husk at 
en kampflytning skal meddeles senest kl. 12 sidste hverdag inden kampen skulle havde været spillet. 
OBS Ingen kamp kan flyttes til ugen op til turneringsafslutning (02. – 08.12) 
Læs mere om flytning af kampe her 
 
Afbud til kampe meddeles til FHF via formular på FHF’s hjemmeside. Husk at hvis der er mindre end 24 
timer til at kampen skulle ahdve været spillet, skal I kontakte modstanderen, eller hvis det er en kamp i 
weekenden der meddeles efter fredag kl. 12. skal I ligeles kontakte modstanderen. 
Læs mere om afbud og find blanketten her 
 

Problemer i Håndoffice – Tilknytning af spillere 
 
Der er desværre problemer i Håndoffice med at få oprettet en n y håndboldspiller. Personen kan godt 
blive oprettet, men når man så skal oprette dem som spillere sker det at de forsvinder. Sker det, så 
send navn og fødselsdato, og selvfølgelig besked om hvilken klub. Så forsøger vi at løse det i 
administrationen. 
 
Der er IKKE ændringer hvis I får et klubskifte. Der skal I som altid huske at hente spillercertifikat i 
afgivende klub. 
 

Kurser   
 
Træneruddannelsen-Angreb: Modulet afholdes lørdag den 7. december kl. 9-16 i Vindingehallen. Se 
invitationen 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 
 

Talentcenter for drenge 04 
 
Der er få ændringer i truppen til Talentcenter for drenge ved næste træning den 13. november. 
Klubberne har fået besked. Obs. træningen slutter kl. 20.30. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 6. november 2019 kl. 14.30 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/flytning-af-kampe/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/flytning-af-kampe/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
070-UTU315%20-%20Invitation%20TRU-Angreb%20071219.pdf
070-UTU315%20-%20Invitation%20TRU-Angreb%20071219.pdf
070-UTU315%20-%20Invitation%20TRU-Angreb%20071219.pdf
070-UTU315%20-%20Invitation%20TRU-Angreb%20071219.pdf
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/065-UTU314%20-%20Invitation%20BTU-%20Målvogter-Kontra.pdf
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/065-UTU314%20-%20Invitation%20BTU-%20Målvogter-Kontra.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/dommerkursus/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/tc-drenge/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/tc-drenge/

