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I Varde Håndboldklub



HVAD SKAL DER SNAKKES OM

1. Præsentation af træner

2. Kontakt person

3. Holdleder

4. Kørsel 

5. Tidtager

6. Trøjevask

7. Spillervask

8. Stævne ønsker

9. Forældre input.



 Navn

 Alder

 Kort om hvem du er

 Erfaring

 Visioner om sæsonen

 Spørgsmål til mig

PRÆSENTATION TRÆNER



KONTAKT PERSON

En person der kan tage direkte kontakt til bestyrelsen, hvis der er problemer,

der ikke kan løses mellem træner og spiller.

Som udgangspunkt så SKAL det løses i hallen mellem spiller og træner og 

Holdleder.

Men der kan være tilfælde hvor bestyrelsen skal blandes ind i det



Der skal findes en holdleder for holdet en forælder eller lign .

Opgaver er afhængig af trænerens ønske til holdlederen. 

Kan fx være skud statistik, holdkort osv. 

HOLDLEDER



 Kørsels List over hvem der kører til kampene .

 Det forventes IKKE af træneren de kører til kampe.

 Husk der kun må være det antal i bilen som der er seler til .

 Der skal besluttes, om der betales pr gang for kørsel,

eller der byttes om at køre.

KØRSEL



 Tidtager til hjemmekampe der skal sættes tidtager på til 

hjemme stævner

 Denne kan enten være fast eller deles mellem forældre. 

 Der bør ALTID være er en erfaren tidtager sammen med nye 

tidtager

 Husk mødetid skal være i god tid før kampstart.

 Evt en Speaker til hjemmestævner

TIDTAGER



 Trøjevask, holdene skal selv sørge for trøjevask.

 Der skal laves en l iste/plan over hvem der vasker
tøjet, enten på skift, eller en der vasker og denne
så betales pr vask ti l  af spil ler/forældre

 Der er fyldt harpiks og tape i lægetasken fra sæson start.
Herefter skal holdet selv fylde op.
Det kan evt. være holdleder eller anden forældre stå for 
indkøb ti l  tasken samt afregning.

TRØJEVASK/LÆGETASKE



 Fra bestyrelsen vil vi gerne opfordre til at spillerne vasker sig 

efter træning og efter kamp

 Hvorfor denne politik ”det fremmer sammenholdet med de 

andre spiller” 

 Vi vil gerne opfordre forældre til at fortælle spillerne de bør

gå i bad inden de tager hjem fra træning og kamp

 Der kan naturligvis være flere forskellige grunde til at en 

spiller ikke går i bad.

SPILLERVASK



 Fra klubben ønsker vi vores ungdoms afdeling er til et 

fælles stævne om året. Dette er for at styrke sammen -

hold og klubånd. De små for mulighed for at se op til de 

”Store” spiller.

 Er der ønske om andre stævner og hvilke stævner kunne

der være ønsker om

 Forældre input

ØNSKER FRA FORÆLDRE



 Et eksempel på en Tidtager/Trøjevask/Kørsels seddel

EKSEMPEL PÅ HOLDSEDDEL


