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Indledning
Kære alle
Mange nye og spændende tiltag er på vej både for håndboldafdelingen og for Bjerregrav boldklub
generelt. For håndboldafdelingen betyder det, at vi vil have mange bolde i luften samtidig.
For at bidrage til, at både trænere og ledere bliver informeret om, hvad der sker med arbejdet i
bestyrelsen og den del af arbejdet i hovedbestyrelsen, der vedrører håndboldafdelingen vil I (når
dette er relevant) modtage et nyhedsbrev (som dette) via holdsport.
Oplever I mangler i informationen er i velkommen til at skrive til mig på mail:
lykkeburmoelle@gmail.com
God læselyst
Med venlig hilsen
Lykke Burmølle Andersen
Håndboldformand

P.S. Beklager på forhånd stavefejl og formuleringssjusk
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Den nye håndboldbestyrelse
Den nye håndboldbestyrelse har nu afholdt første bestyrelsesmøde og alle bestyrelsens opgaver er
uddelegeret.
Bestyrelsen ønsker et tæt samarbejde med trænerteamet hvorfor I altid skal være velkomne til at
kontakte os med diverse.
Kontaktperson for børn og ungdom er bestyrelsesmedlem Helle Bugge
Kontaktperson for senior afdelingen er bestyrelsesmedlem Jakob Knudsen
Bestyrelsens kontaktinformationer samt ansvarsområder finder I på sidste side i nyhedsbrevet.
Kontaktinformationer til bestyrelsens medlemmer vil altid være opdateret på boldklubbens
hjemmeside: http://www.bjerregrav-boldklub.dk/index.php/idraetter/handbold/handbold-udvalget
Fremtidige møder er datosat til:
7. maj 2015
6. august 2015
8. oktober 2015
3. december 2015
4. februar 2016
3. mart 2016
5.maj 2016

Kontakt til Hovedbestyrelsen
Fremover skal håndboldbestyrelsens kontakt til hovedbestyrelsen ske via Jesper Hedegaard.
Dette betyder, at spørgsmål, forslag, ansøgninger mv. skal adresseres til Jesper hvorefter, han vil
afklare med de øvrige i hovedbestyrelsen samt være ansvarlig for, at returnere et svar til
håndboldbestyrelsen.
På lignende vis har de andre afdelinger i boldklubben fået kontaktpersoner i hovedbestyrelsen.
Denne organisering i hovedbestyrelsen ser vi som en fordel og vi ser frem til samarbejdet med
Jesper.
En metode til at holde Jesper underrettet om hvad der sker i håndboldafdelingen er at fremsende
bestyrelsesmødernes referater.

Foreningsseminaret på Fuglsøcenteret
Fredag til lørdag var 27 trænere og ledere samlet på seminar på Fuglsøcenteret. Til formålet var en
coach fra DGI ansvarlig for afholdelse af seminaret.
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Fra håndboldafdelingen deltog:
Tine Amby
Camilla Torkos
Pia Taulborg
Lone Taulborg
Lykke Andersen
Oplevelsen af seminaret var positiv!
Overordnet beskrevet var det et intensivt seminar, hvor der blev arbejdet effektivt med hvad næste
skridt er (hvad der skal arbejdes med) for at bevare fællesskabet i klubben.
Det er svært at give en detaljeret beskrivelse af, hvad der blev konkluderet på seminaret. Dvs. der
ikke blev truffet grundlæggende beslutninger som eksempelvis:
Ensartet betaling/ikke betaling af frivillige
Hvem satser klubben på: Børn, unge, seniorer og/eller 50+
Økonomi – Skal de enkelte afdelinger være selvfinansierende
Klubdragter
Dog blev det italesat, at afdelingerne (håndbold, fodbold, gymnastik mv.) skulle være
indsatsområder for ledelsens. Med input fra seminarets deltagere, fik ledelsen flere redskaber med
hjem til hvordan, denne opgave skal/kan løses.
Hovedbestyrelsen (ovenstående omtalt som ledelsen) har en STOR opgave at løse og vi skal ikke
forvente, den bliver endegyldigt løst inden for den næste måned. I samarbejde med ledelsen vil
repræsentanter for de forskellige udvalg få skabt et solidt fundament - bid for bid.
Hvad der arbejdes med, hvilke beslutninger der træffes mv. vil I blive orienteret om løbende.

Træner og holdstatus sæson 2015-2016
Vi mangler stadig trænere og holdledere/hjælpere til næste sæson. I må meget gerne være
behjælpelige med at opsøge mulige kandidater til posterne!
Indtil videre ser bemandingen således ud:
U6 mix: Louise Nyvang, Marlene Andersson og Ann Louise Christensen
U8 Drenge: Sabina Snebæk, Pernille Pedersen og Søren Schøler
U8 Pige: Louise Nyvang, Marlene Andersson, Ann Louise Christensen og Lykke Andersen
U10 Pige: Lone Taulborg, Pia Taulborg og??
U10 Drenge: Morten Andersen, Lykke Andersen og Berit (Hornbæk forældre)
U12 Pige: Lone Taulborg, Pia Taulborg og??
U12 Drenge:?? – OBS: Dorte Hymøller kan tage med ud til kampe
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U14 Drenge: Ole Olesen og Kim Nielsen
Damer: Selvkørende med Tine i spidsen
Herrer: Selvkørende med Søren i spidsen

Trænerkurser
Har du et ønske om at komme på kursus som træner eller dommer er du velkommen til at kontakte
håndboldbestyrelsen.
I august sender bestyrelsen følgende på 2 dags kursus:
Malene Andersson
Louise Nyvang
Sabina Snebæk
Pernille Pedersen
Søren Schøler
Pia Taulborg
Lone Taulborg

KO-CUP til Byfesten
Da Muddi-CUP ikke blive aktuel i år, vil håndboldafdelingen i Bjerregrav Boldklub (i forbindelse
med byfesten den 14. juni) forsøge at stable et udendørs børnehåndboldstævne (KO-CUP) på
benene. I den forbindelse bedes i forberede jeres spillere på at deltage (også selvom de ikke er
tilmeldt udendørs sæson). Vi skal bruge modstandere der matcher klubbens børnehold:
U6 mix - Totalhåndbold
U8 mix - Totalhåndbold
U8 - Stor bane
U10 Piger pulje C
U10 drenge pulje C
U14 Drenge pulje B
Har du/I en god kontakt til klubber, der vil være oplagte at invitere, hører vi gerne fra jer.
Detaljerne er endnu ikke på plads, men intentionen er at give børnene en fantastisk oplevelse med
blandt andet:
Navneopråb af spillere i bedste liga stil
Medaljer eller T-shirts til alle spillere
Koncert med Kristian og Ko
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For at realisere stævnet skal der arbejdes hurtigt med at finde:
Modstandere
Sponsorer
Frivillige hjælpere
Har du/I input til ovenstående vil vi meget gerne høre fra jer!

Spillertøj
Til orientering: Fremtidens farve på spillertøjet bliver grøn trøje og sort buks
Hovedbestyrelsesmedlem René Kahr arbejder videre hermed.
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Håndboldbestyrelsens kontaktinformationer og Ansvarsområder
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