Sponsor

Sæson 2018/2019
Trænere og træningstider for sæson
2018/2019.
U18 piger
Trænere: Tim Sloth, Susanne Storm Petersen
Holdleder Lotte Bundgaard
Træningstider:

Mandag 18-19:30 Årup

Torsdag 17-18:30 Tommerup
Kontaktperson styregruppe: Søren Tagge

Til den kommende sæson håber vi på at kunne finde sponsorer til nyt spillertøj til alle
holdene. Kender du/i én eller flere der kunne
være interesseret i et sådan sponsorat, kontakt da Bettina Bruun Rasmussen fra styregruppen.

Trænere: Søren Porsmose, Lotte Andreasen, Niels Gyldenvang og Anders Nielsen
Tirsdag 19-20:30 Tommerup

Styregruppen

Torsdag 19-20:30 Vissenbjerg
Kontaktperson styregruppen: Anders Nielsen
U16 piger:
Trænere Charlotte Hansen og Benedikte Hansen. Holderleder: Stina Lolk
Træningstider:

Mandag 18:30-20 Vissenbjerg
Torsdag 19-20:30 Årup

Kontaktperson styregruppen: Charlotte Hansen
U16 drenge:
Trænere Jesper Sandberg
Holdleder Anders Tagge og Morten Kingo
Træningstider:

Højfyn
Håndbold

Sammen er vi stærke

U18 drenge:

Træningstider:

Højfyn HF Håndbold forventer, at spillere og
forældre hjælper med at finde sponsorer i
disses netværk. For at få Højfyn HF Håndbold
kan køre optimalt, kræver det, at vi sammen
løfter opgaven med at finde sponsorer til vores unge mennesker.

Mandag 18:30-20 Vissenbjerg
Torsdag 18:30-20 Tommerup

Kontaktperson styregruppen: Mikael Clausen og Anders
Nielsen

Holdfællesskabet styres overordnet af en nedsat
styregruppe med 1-3 repræsentanter fra hver af de
tre klubber. Nuværende styregruppe er:
Aarup boldklub:
Preben Andreasen, 22802743, preben@pa-service.dk
Mikael Clausen, 61226629, mikael74@outlook.dk
Tommerup HK:
Søren Tagge, tlf.: 60204932, tagge1970@gmail.com
Anders Nielsen tlf: 20945351, nielsen@gagerup.dk
Vissenbjerg GIF:
Bettina Bruun Rasmussen, tlf: 22518672, bettina-b-r@hotmail.com
Charlotte Hansen: tlf: 27579004, lotte-steff@hansen.mail.dk
Charlotte Krogsøe: tlf: 40708206, ck@stok.dk

Styregruppe Højfyn Håndbold 2018/2019

Samarbejde for
U16 og U18
piger og drenge

Formål
H øj fyn H F H ån db old er et
h ån db ol dsamarb ej de mell em
Tommerup Hå ndb ol dklu b,
Aa ru p Bol dklub og Vi ssen b j erg GIF H ån db ol d.
Formålet med Højfyn HF er at skab e gru ndlag
for a t h ol de fl est mul ig e h ån db ol dspi ll ere i l okal området, ved at t il byde dem kva li fi ceret træn ing , kamp e på pa ssen de ni veau og et sa ml et
u ng domsmi lj ø l okal t omkri ng hå ndbol dsp or t en.

Værdier

Praktisk oplysninger
Medlemskab
Spillerne er fortsat medlem af moderklubben.
Kontingent/økonomi
Kontingentet under Højfyn HF Håndbold er ens klubberne imellem for alle spillere i samme årgang. Fakturering/opkrævning sker samlet.
Kontingentet for sæson 2018/2019 er på 2 x 750 kr.
Frist for indbetaling er den 1/11 2018 og den 1/2 2019 .
Betales der ikke i henhold til disse frister forbeholder
Højfyn HF Håndbold sig retten til at udelukke pågældende spiller fra træning og kamp, indtil kontingentet er
betalt.
Efterskoleelever

- Vi vil samarbejde med tillid og åbenhed overfor hinanden.
- Vi vil lave et attraktivt håndboldtilbud, der styrker ungdomshåndbolden lokalt.
- Vi vil et sportsligt miljø, der gør det
attraktivt for unge mennesker.

Socialte tiltag/stævner
Holdgebyr til afslutningsstævne og strandhåndbold
betales af Højfyn HF Håndbold.
I Højfyn HF Håndbold lægger vi stor vægt på det
sociale og hvert enkelt hold opfordres derfor til at
nedsætte tre personer i et spillerudvalg, der sammen med trænere/holdledere har til opgave at arrangere flere sociale tiltag året igennem – gerne på
tværs af årgange og køn.
Holdet er vigtigt i

Højfyn Håndbold

Efterskoleelever der hjælper holdsamarbejdet til kamp
og deltager i begrænset omfang i træninger, betragtes af
Højfyn HF Håndbold som en ressource og som et led i
fastholdelsen af disse, træner/spiller de kontingentfrit.
Klubidentitet

Der spilles i Højfyn HF Håndbold spillertøj
bestemt af styregruppen.
Der tilbydes køb af træningspakke, som styregruppen
aftaler med forhandler.
Hver enkelt spiller opfordres til at købe sin egen bold,
som skal medbringes til de forskellige træninger rundt
om i hallerne.
Transport
Højfyn HF Håndbold anser al transport som en forældreopgave.
Til kampe, ture og stævner laver trænere/holdledere
tidligt på sæsonen en kørselsplan.
Transporttil evt. kampe øst for Storebælt betragtes som
forældrebetaling. Der ydes tilskud til broudgifter fra
Højfyn HF Håndbold.

Træning/kamp
Spillerne skal tilbydes udviklende træning og kampe efter
deres niveau. Der er ingen begrænsninger heri, men spillertruppens sammensætning, engagement og økonomi, der konkret definerer rammerne fra hold til hold.
Der tilbydes som minimum 2 x ugentlig træning til alle
hold. Herudover vil der, så vidt det er muligt, på U18
holdene blive samarbejdet med klubbernes seniorhold.

Forventninger
Det forventes, at såvel spillere som forældre anerkender, at håndboldtilbuddet under Højfyn HF Håndbold
drives af frivillige og forudsætter alles engagement. Dette indbefatter, at spiller- og forældregruppen medvirker
til at skaffe indtægter ved div. medlemsarbejde, salg af
sponsorater mv.
Det forventes desuden, at alle Højfyn HF Håndbolds
spillere er behjælpelige med at dække dommerbordsvagter i forbindelse med de tre moderklubbers stævner.
Disse er klubbernes økonomiske fundament og dermed
grundlaget for Højfyn HF Håndbolds virke.

Højfyns træningstøj
Der kom ny klubdragt august 2017, opslag vedr. dette
kommer på Facebook, ellers se:
Se www.vissenbjerghaandbold.dk
Fanen: Højfyn HF og fanen: Klubtøj

