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Kampflytninger og turneringsafslutning 

 
I ugen op til turneringsafslutning den 29. marts må hvert hold kun spille en kamp. Så husk hvis I skal 
flytte kampe, vil en kampflytning til perioden 23.03 – 29.03 ikke blive godkendt hvis bare et af holdene 
har kampe i den periode i forvejen. 
 

Fyraftensmøde med Børne- og Ungdomsudvalget 

Børne- og Ungdomsudvalget inviterer til fyraftensmøde, mandag den 23.marts kl. 19-21 i SU´VI:T 
Arena. Tilmeldingsfristen er den 18. marts Se invitationen her. 

 

Bedste stævneansvarlige forening 
 
Børne- og Ungdomsudvalget vil gerne opfordre forældre, trænere, spillere osv. til at svare på to spørgsmål 
vedr., hvilken klub I mener, har været den bedste stævneansvarlige forening i denne sæson. 
Vinderen kåres til repræsentantskabsmødet den 4. maj. 
Klik på nedenstående link. 

 https://Skole.dhf.dk/Survey/Survey.aspx?key=85a9a5b1-0a3b-424c-bc52-
7db88c293261   

 
 

Kurser  
 
Træneruddannelsen – Målvogtertræning. Modulet afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 18. marts kl. 
17.30 – 21.30. Tilmeldingsfristen er den 12. marts. Se invitationen her. 
 
Træneruddannelsen – Træningsmiljø. Modulet afholdes i Ryslingehallen, onsdag den 25. marts kl. 
17.30 – 21.30. Tilmeldingsfristen er den 19. marts. Se invitationen her. 
 
Børnetræneruddannelsen – Sjov håndbold for de mindste, som henvender sig til U-5 til U-8 trænere. 
Modulet afholdes i Humblehallen, lørdag den 14. marts kl. 10-13.30. Se invitationen her.  
 
Børnetræneruddannelsen – Grundmodul. Modulet afholdes lørdag den 21. marts kl. 9- 15 på Højby 
Friskole. Se invitation her. 
 
Dommerkursus – Regelkursus. Afholdes i Tvedhallen lørdag d. 14 marts kl.9-15. Se invitationen her.  
 

 

Tilmelding til forskningsprojekt ???????? 

60-80-årige kvinder søges til forskningsprojekt der undersøger de sundhedsmæssige effekter af livslang 
fodbold- og håndboldaktivitet vs. En inaktiv livsstil.  
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Ny test af stævneprodukt for U-19 og seniorspillere 

Vil du eller din forening være med i et projekt, hvor vi skal teste håndbold i stævneform for U-19 og 
seniorspillere? 

Så skal du kigge nærmere på vedhæftede invitation, hvor du kan være med til nogle sjove dage i hallen 
og samtidig give input til, hvordan et stævneprodukt kunne se ud. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.4. marts 2020 kl. 14.36.   

 


