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Logga inTumba Handboll Herr Dam Ungdom Veteran IFK till 1000 Evenemang
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Tjäna pengar till laget

Idag spelar damerna - Avkast 14:00Idag spelar damerna - Avkast 14:00 002 feb, 08:242 feb, 08:24

På söndag blir det handbollsfest!På söndag blir det handbollsfest! 1122 jan, 08:3822 jan, 08:38

Seger för damerna!Seger för damerna! 0012 jan, 20:3712 jan, 20:37

Missa inte matchen på söndag!Missa inte matchen på söndag! 0010 jan, 16:0010 jan, 16:00

Damlaget lånar in spelare ifrån SkuruDamlaget lånar in spelare ifrån Skuru 008 jan, 15:048 jan, 15:04

10 sep, 11:52 0 kommentarer

Efter föregående säsong har klubben
drabbats av allt för många avhopp från
spelare ifrån A- och U-truppen. Detta gör att
föreningen inte kan få ihop en spelartrupp
för att klara av Allsvenskt spel kommande
säsong.

Klubbens ekonomi ger inte heller utrymme
för externa värvningar.
Nya regler för seniorspel gör också att
möjligheten att fylla på med yngre egna
spelare har begränsats.

Den kommande säsongen kommer
föreningen att ha ett seniorlag på damsidan
i division 3 och styrelsen tillsammans med
berörda kommer ta fram en långsiktig plan
på hur vi ska nå tillbaka till eliten.

Styrelsen, IFK Tumba Handboll

Med siktet tillbaka till Eliten!
Föreningen är fast besluten att damverksmaheten ska tillvaka till toppen i
Sverige. Håll utkik på hemsidan, så kommer det presenteras nyheter.

Damlaget drar sig ur Allsvenskan

Kommande aktiviteter

Inga aktiviteter inbokade

Hela kalendern

Nästa match
Ingen match inbokad

Förra matchen

19  -  21

RP IF Linköping
Sön 23 mar 16:00
Damallsvenskan

Nyheter från klubben
Nu startar USM
19 sep 2014

Inför Veckans match
17 sep 2014

Idag kan ni köpa
säsongskort!
17 sep 2014

"Veckans..." och mycket
mer!
16 sep 2014

2 Tumbatjejer med i U16-
landslaget!
15 sep 2014

I gästboken
Synd, verkligen synd att inte
sidorna hå... 
Andreas Lindlöf - 14/10, 08:48

Varför har ni en gästbok
som inte fung... 
Supporter - 31/10, 17:24

Verkar som den här sidan
inte är speciel... 
Supporter - 6/10, 22:18
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