
 
Cirkl. 036-TU520 
Odense, d. 22. august 2018 
 

 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 036 – TU520 
 
 

Beach aftenstævne for U-12 og U-14 - Aflyst 
 
Aftenstævne 29. og 30., august for U-12 og U-14 i er hermed aflyst. Desværre ingen tilmeldinger på 
nuværende tidspunkt. 
 

Niveaustævner  
 
Programmet for den 1. og 2. vil være på Håndbold Info og appen, senest torsdag den 23.08. 
Husk tilmelding til Niveaustævnet den 15-16.9 er den 3. september. 
 
Husk også at meld jer som arrangørklub og stil haltid til rådighed. Banetiderne indtastet i Håndoffice. (Husk at 
skriv niveaustævne i bemærkningsfeltet) 
 
 

Tilmeldingsfrister til turneringen   
 
Fristerne er: 
Serie 2,3, 4, samt Oldies                                          - Søndag den 9. september 
Børne og Ungdomsrækker U-10 til og med U-18     - Søndag den 16. september 
 
Der er endnu ikke udsendt invitationer til Seriepokalturnering, Hverdagsturnering for Senior samt 
Ungdomspokal.  
 

Nye kurser 
 
BTU kursusmodulet Spillet-aktiviteten-kampen afholdes onsdag den 5. september kl. 17-21 i 
Rosengårdskolens Hal. Tilmeldingsfristen er den 29. august. Se invitationen her. 
 
Trille Trolle træning, kursus 1 afholdes lørdag den 8. september i Årslevhallen kl. 13 - 15.30. 
Tilmeldingsfristen er den 4. september. Se invitationen her. 
 
TRU kursusmodulet Angreb afholdes lørdag den 1. september kl. 9-16 (kursussted følger senere). 
Tilmeldingsfristen er den 27. august. Se invitationen her. 
 
TRU kursusmodulet Forsvar afholdes lørdag den 15. september kl. 9-16 i Nyborghallerne. 
Tilmeldingsfrist den 8. september. Se invitationen her. 
 

Tilmeld spillere til Udviklingscenter 
 
Husk at tilmelde jeres drenge årgang 04 og piger årgang 05 til et af de 4 udviklingscentre. Tilmeldingsfristen er 
rykket til den 30. august. Se mere vedrørende tilmelding her. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/ungdoms-og-seniortraenerkurser/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/omraade-vest/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/


 
 
 
 
 
 

Nye fortolkninger 
 
Der er til den kommende sæson kommet lidt nye fortolkninger til reglerne. Husk derfor at videreformidle disse 
til alle jeres trænere, så vi undgår unødige konflikter, fordi alle ikke er klar over, at dommerne har nye 
fortolkninger at dømme efter i år. 
 
** 
 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d. 22. august 2018 kl. 15.00 


