
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØRNING HÅNDBOLD 

EN MASSE GODE OPLEVELSER! 

VELKOMMEN I HØRNING HÅNDBOLDS TRØJE 

Uanset om det er første gang du kommer i klubben – eller om du har været en del af Hørning Håndbold 

gennem flere sæsoner, vil vi med denne velkomstfolder kort fortælle lidt om klubben. 

Vi vil kæmpe for, at vi igen får en spændende, udviklende, lærerig, fantastisk og sjov sæson. 

Vi vil kæmpe for, at alle får et stort netværk på kryds og tværs af holdene. Har du eller dine forældre 

spørgsmål, kommentarer eller ideer, er du/I altid velkommen til at kontakte os – se venligst 

kontaktoplysninger på bagsiden. 

Hørning Håndbold – mere en blot håndbold! 

PLADS TIL ALLE 

En af Hørning Håndbolds værdier er at skabe sunde og sjove rammer for ALLE. 

Vi respekterer hver enkelt person og hinanden uanset niveau og funktion i klubben. 

Respekten vises f.eks. ved: 

• Taler ordentlig til og om hinanden 

• Hvis vi er uenige taler vi konstruktivt og direkte med hinanden 

• Har klubbens spillertøj på, når vi er på banen ifm. kampe osv. 

• ALLE udviser Fair Play overfor klubben, holdet, modstandere og dommere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJÆLP TIL OPGAVERNE 

I Hørning Håndbold finder vi det naturligt, at ALLE hjælper med at skabe de fælles rammer omkring klubben, 

der giver gode muligheder for ALLE i klubben. Klubben forventer at såvel spillere, ledere og forældre bakker 

op om initiativer og løsninger heraf. 

Det betyder konkret, at vi forventer, at alle er klar til at yde en indsats når klubbens samarbejdspartnere har 

arbejde der skal udføres, om det er lønnet eller ulønnet og taget i betragtning af, hvor meget man betaler i 

kontingent i forhold til det man får tilbage fra klubben, viser det, at det betaler sig at gøre en indsats. 

Ofte er det et spørgsmål om få timer, der gør en forskel – og så er det egentlig ganske sjovt at være sammen 

med andre om at løse en given opgave! 

Hørning Håndbold arrangerer bl.a.: Nordea Cup, Elite Camp, Minihåndboldskole, Godnat Håndbold og 

afslutningsfest for hele klubben (med forskellige kåringer!) 

TRÆNERE OG LEDERE I HØRNING HÅNDBOLD 

Alle årgange i Hørning Håndbold har en cheftræner, der har det overordnede ansvar for at træningen og 

kampe afvikles i Hørning Håndbolds værdier.  

Derudover tilknyttes der til stort set alle hold både træner, ledere og ungdomstrænere. 

I Hørning Håndbold er det klubbens Sportsudvalg der står for dette og evt. spørgsmål eller andet skal rettes til 

dette udvalg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENTET DÆKKER…. 

Som spiller i Hørning Håndbold får du og din familie en række fordele. 

 

• Spillertøj fra U10 og opefter (gælder 1 sæson) 

• Træning (halleje og materialer) 

• Turneringskampe 

 

Find flere oplysninger på klubbens hjemmeside. 

Så snart du er registreret (betalt kontingent) som spiller i Hørning Håndbold har du 

adgang til klubbens shop via dit personlige brugernavn og password og har nu 

mulighed for at bestille forskellige ting, bla. dit personlige spillertøj med efternavn 

og nr. 

KONTINGENT 

Kontingent fastsættes af klubbens bestyrelse forud for sæsonen, og betales via 

hjemmesiden. 

Betalingen sker primo i sæsonen – her kan man vælge hel el. halvårs 

medlemskab/kontingent. 

Man er først medlem i Hørning Håndbold når man har betalt kontingent. Hvis 

såfremt betaling udebliver, ser vi os nødsaget til at udelukke spilleren fra at deltage i 

klubbens træning, turnering og aktiviteter i øvrigt. 
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KOMMUNIKATION OG INFORMATION 

Gennem nyhedsbreve (mail), klubbens hjemmeside og Facebook informerer 

klubben løbende om aktiviteter, arrangementer og det sportslige. 

Nyhedsbreve/mails sendes til den mailadresse der opgives ved kontingentbetaling. 

Hjemmesiden ajourføres løbende og der henvises til denne for yderligere info 

omkring klubben. Det er den enkelte årgangs eget ansvar at der skrives til holdene. 

Der tages mange billeder i løbet af sæsonen. Disse anvendes på klubbens 

hjemmeside, Facebook side samt på evt. øvrige informationer fra /om Hørning 

Håndbold. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORAL OG ETIK I HØRNING HÅNDBOLD…. 

Vi har i vores klub aldrig haft nogle skrevne etiske og moralske retningslinjer for hvordan det forventes, at man 
repræsenterer klubbens farver – både i Hørning og rundt omkring i hallerne. Vi synes det er vigtigt, at man som 
træner, leder, spiller og forældre sørger for at repræsentere Hørning Håndbold med respekt og derigennem at 
være et godt eksempel for alle vores unge medlemmer og ikke mindst over for omverdenen. 

Vi vil gerne forsøge at opdrage og påvirke alle medlemmer i fællesskab sådan at vi opfører os respektfuld både 
som træner, leder, spiller, tilskuer og forældre. 

Det er cheftrænernes ansvar at inddele holdene, og der kan gennem sæsonen foretages justeringer. Som 
forældre vil vi bede dig/jer bakke op om vore frivillige trænere over for dit/jeres barn. Er du utilfreds med noget, 
så kontakt holdets cheftræner før eller efter træningen – aldrig under træningen, eller klubbens Sportsudvalg. 

 

DET SPORTSLIGE…. 

Alle hold (dog ikke Tumlebold og Minimix) 

tilmeldes turneringen i JHF, og der vil derfor 

kunne forventes kampe i hverdage og/eller 

weekenden ud over den almindelige træning 

der for de fleste hold er 2 gange om ugen! 

Der skal købes bold til træning for alle hold fra 

U10 og opefter. 

 

Støt vores samarbejdspartnere – de støtter os 

 

De 10 forældre bud 

1. Mød op til kampe så tit du kan, dit barn 
vil elske din interesse. 

2. Giv opmuntring til alle spillere under 
kampen – ikke bare dit barn. Ved det 
lærer dit barn, at håndbold er en 
holdsport. 

3. Giv opmuntring i både med- og 
modgang. Og husk at uberettiget kritik 
ikke virker ligeså godt som konstruktiv 
og vejledende kritik. 

4. Respekter træneren/holdleder, og 
trænerens brug af spillere. Det er 
træneren og ikke forældre, der 
dirigerer spillerne på banen. Evt. 
uenighed skal tages i god ro og orden 
på en konstruktiv måde og ikke i 
kampens hede. 

5. Oprethold en god tone over for 
dommeren, modstander og 
modstanderens træner. 

6. Giv opfordringer til dit barn om at 
deltage – pres ikke. 

7. Spørg om kampen var spændende og 
sjov – og ikke kun om resultatet. 

8. Vi respekt for arbejdet i klubben, og 
bak op om initiativer og arrangementer 
– deltag gerne aktivt. 

9. Tænk på, at det er dit barn der spiller 
håndbold – ikke dig. 

10. Husk at alle trænere/ledere i Hørning 
Håndbold er frivillige og bruger deres 
fritid på dit barn, derfor må du 
respektere deres tid og beslutninger. 
Har du brug for at kontakte dem, så gør 
det i forbindelse med træning eller 
kamp, da trænere/ledere også har brug 
for at holde fri og have weekend. 

 

KONTAKT HØRNING HÅNDBOLD 

Formand: formand@hoerninghaandbold.dk 

Yderligere informationer kan findes på 

klubbens hjemmeside. 

WWW.HØRNINGHÅNDBOLD.DK 
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