
 

Hvad skal vi huske? 

 Møde omklædt til 
starttidspunkt. 

 Huske madpakke til onsdag 
aften 

 Madpakke torsdag og fredag 
medmindre man er tilmeldt 
madordningen 

 Huske at lade mobilen ligge 
derhjemme. 

 Husk at invitere dine venner 
med til håndboldskolen. 

 Husk dit gode humør. 
 Husk at nyde dagene med 

håndbold, sjov og venner. 

 

  

Hvordan følger vi med? 

Vi har lavet vores egen facebookside 
og ligger løbende information og 
billeder op. 

 

Facebook (lukket gruppe): 

Håndboldskole i Varde kommune. 
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Håndboldskolen afholdes i 
Lerpøthallen – Varde. 

 

 



 

Hvem kan deltage i 

håndboldskolen? 

Varde håndboldklub afholder igen i år 
Håndboldskole for U-10 og U-12 og U14 

spillere årgang 2009 – 04 i 

kristihimmelfartsferien. 

Onsdag d. 9/5-18 kl. 16.00 til 
lørdag d. 12/5-18 kl. 10.00 

Tilmelding via www.vardehk.dk under 

event begynder torsdag. d. 1. marts. 

2018. Det koster 699 kr. at deltage. 

Praktiske oplysninger 
Kontakt 

Varde håndboldskole afholdes i: 

Varde fritidscenter 

Lerpøtvej 55 

6800 Varde 

Mobil: 29436991/25548565 

Mail: Mard@varde.dk 

 

Mødetid og sted 

  
Hvad laver man på en 

håndboldskole? 

 Vi griner og har det sjovt 
 Du lærer at spille håndbold. 
 Det er håndbold på en helt ny måde 
 Du bliver dygtigere til at spille 

håndbold 
 Du får finpudset din teknik, 

hurtighed og styrke 
 Du får pulsen op og kommer i bedre 

form 
 Du får nye kammerater 

 

Hvad får jeg for pengene? 

 Hummel shorts og tshirt 

 Drikkedunk 

 Hummel håndbold 

 Hummel strømper 

 Overnatning fredag til lørdag 
med aftensmad, hygge og 
morgenmad 

 En tur i svømmehal 

 Frugt, brød og saftevand i 
pauserne 

  

 

Praktiske oplysninger 
Sygdom 
Skulle man blive syg og ikke kan deltage en 
dag eller to vil vi meget gerne have en 
melding om dette. Husk ligeledes hvis det 
skulle blive nødvendigt at gå før tid at give 
besked til en af trænerne. 

Start og slut 

onsdag d. 9 maj kl. 16.00-21.00 

Torsdag d. 10 maj kl. 8.00-16.00 

Fredag d. 11 maj kl. 8.00 med 

overnatning til lørdag kl. 10.00 

 Værdisager 

Pas på dine værdisager og lad dem ikke 

ligge fremme. Sørg for at tasken er lukket. 

Skulle du miste nogle værdisager, så tag 

kontakt til en frivillig eller træner, der vil 

forsøge at hjælpe. 

Holdopdeling 

Deltagerne opdeles i grupper, der tager 
udgangspunkt i årgang og kompetencer. 
Grupperne bliver sat op på opslagstavlen 
ved indgangen til hallen. Har vi taget fejl 
ved opdelingen retter vi naturligvis til. 
Børnene skal have en god oplevelse. 
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