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Cirkl. 125-TU555 
Odense, den 3. marts 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 125 – TU555 

 
 
 
 

Indtil I hører andet er der ingen ændringer 

 
Hvis der sker ændringer i forhold til afvikling af turneringskampe, stævner m.v. vil det straks blive meldt 
ud til klubberne, og skrevet på hjemmesiden og Facebook.  
Skulle I have problemer eller spørgsmål i forhold til afvikling af en turneringskamp i FHF’s turnering skal 
I kontakte Morten på pr. telefon i åbningstiden eller pr. e-mail. mwk.fhf@dhf.dk .  
Skal I melde afbud skal almindelig procedure følges, se hvordan man melder afbud her 
 

Fynsmesterskaberne 2019 - 2020 

 
I de rækker hvor der er mere end 1 pulje afvikles mesterskabet den 04.04. i Langeskovhallen. 
Tidspunkterne for de enkelte kampe ligger i Håndbold Info og på appen. 
 
Der skal afvikles FM i Følgende rækker: U-13 Drenge B, Serie 2 og 3 Herrer, samt Serie 2,3 og 4 
Damer. 
 
I børne og ungdomsrækkerne kan man ikke blive rækkevinder / deltage i Fynsmesterskaberne såfremt 
man har benyttet spillere med aldersdispensation.  
 

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. 

 

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.  
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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.11. marts 2020 kl. 18.   

 


