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Indledning / formål 
 

Team Favrskov Håndbold er dannet i år 2013, som et klub fællesskab mellem Grundfør, Hinnerup, Korsholm 

og Søften. Holdfællesskabet har ca. 500 spillere og omkring 100 frivillige ledere. 

Formålet med dette fællesskab kan overordnet deles ind i 2 områder: Det sportslige og det praktiske. 

1. Sportsligt. Tilbyde hold i alle rækker i matchende niveauer 

2. Bedre udnyttelse af ressourcer. Menneskelige og praktiske 

Vi vil et fællesskab. Skabe rammer der gør, at hvis man forlader klubben, så kommer man tilbage senere. 

Enten selv eller ens børn. 

Det er et fælles ansvar af samtlige involverede i hold fællesskabet, at dette bliver en succes. Alle skal 

bidrage. 

Meningen med dette skriv er at give alle involverede en fælles referenceramme.  



Vision 
 

At have et sportsligt tilbud til spillere på alle årgange og niveauer. Have et udviklende miljø i klubben som 

helhed.  

 

 

 

  



Forventninger 

Hold 
- Der afholdes opstartsarrangement for hele u-årgangen. Gerne med overnatning 

- Min. 1 overnatningsstævne. Så vidt muligt forsøger man at tage med til de af TFH anbefalede 

stævner 

- Der afholdes fælles jule afslutning for årgangen  

- Til og med U10 skal der deltages i afslutningsstævne/arrangement. Det kan eksempelvis være det 

afslutningsstævne, som kredsen arrangerer hvert år, hvor der overrækkes medaljer 

- Det forventes at senior afdelingen afholder jule- og afslutningsarrangement 

 

Spillere 
- Engagerede senior spillere. Overordnet forventes det, at senior spillerne engagerer sig i klubben. 

Det er i funktioner som: 

- Hjælpe trænere  

- Døm-selv kampe 

- Gæste trænere 

- Unge hjælpe trænere. De unge skal tilbydes mulighed for at indgå i et træner team 

- Det forventes at spillerne deltager i klub arrangementer for at tjene penge til klubben 

- Udvise fair play i alle henseender 

- Alle bidrager til en god træningskultur 

 

Trænere 
- Arrangere opstarts forældremøde 

- Finde min. én forældre repræsentant til hvert hold ved opstartsmødet 

- Sikre at alle der træner og/eller spiller kamp har betalt kontingent 

- Deltage i klubbens trænermøder  

- Sikre at ens hold deltager i klubbens arrangementer, der skal sikre indtjening til klubben 

- Udvise fair play i alle henseender 

 

Forældre 
- Deltage aktivt omkring holdet med kørsel, trøjevask og dommerbord 

- 1 forældre repræsentant pr. hold til i samspil med træneren at arrangere de praktiske opgaver 

- Sikre at børnene møder klar til træning og til tiden 

- Udvise fair play i alle henseender 

- Støtte holdet og ikke kun eget barn 

- Sikre at børnene deltager i TFH arrangementer, der sikrer indtjening til klubben 

 



 

Klubben 
- Bemanding af udvalg: Styregruppe, Børne og ungdom, Senior, Materiale, Turnering og Aktivitet 

- Økonomisk ansvarlighed 

- Sikre kendskab til håndbold blandt de yngste ved at arrangere mikro bold 

- Som min. fastholde medlemsantallet 

- Varetage klubbens og spillernes interesser 

- Sikre mulighed for udvikling af trænergruppen gennem sociale og faglige aktiviteter 

 

 

 

 

 

  



Primære værdier 
 

Klubben over holdet og holdet over spilleren. 

Forslag til primære værdier: 

- Trivsel  

- Vilje 

- Fairplay  

- Ansvar 

- Engagement  

 

Trivsel 
Klubben vil gennem en række traditioner og fælles arrangementer understøtte trivslen i klubben.  

Vilje 
Vilje til at indgå i fællesskab, vinde og dygtiggørelse. Vi er klar til udfordringer. Vi tager hånd om en opgave 

således, at den løses bedst og hurtigst muligt for klubben 

Fairplay 
Vi repræsenterer alle klubben 

Ansvar 
Motiverede og velforberedte til både træning og kamp. Tage ansvar for hinanden og byde nye medlemmer 

velkomne. Husk – dine holdkammerater er ikke ligeglad med om du kommer. 

Engagement 
Stærk træningskultur. Vi skal yde for at kunne nyde. 


