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Forord
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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God jul & Godt Nytår

Julen er over os og de sidste kampe i 2015 venter om hjørnet. Inden vi alle går på juleferie, vil
håndboldudvalget gerne sige tak for en spændende sæson i 2015 og ønske jer alle en god jul og et godt
nytår. Vi ser frem til det nye år, hvor vi allerede har flere spændende håndboldarrangementer i pipelinen.
Ser vi tilbage på året der er gået, fremstår nogle episoder tydeligt i erindringen. – Langt de fleste er positive,
og blandt disse kan nævnes:












Overnatning i hallen for U8 drenge og piger
Generalforsamlingen hvor vi fik etableret et udvalg med ikke mindre end 11 medlemmer
Succesen med KO-CUP hvor 25 kampe blev afviklet
En tilgang af kvalificerede og engagerede trænere
Tilgang af spillere, hvilket har betydet etablering af min. 2 hold på hver årgang fra U6-U12
Nyt spillertøj til hele afdelingen grundet klub-konsolidering af farven på spillertøj – Nu grøn
Opstartsstævnet med overnatning for U10-U12
Indføring af klubdragten til både trænere og klubbens medlemmer
De mange stævner og kampe der har skabt spænding og sammenhold – også blandt tilskuerne
Nye lækre rammer i form af nye toilet og badeforhold
Forældreopbakning med stor O

Et blik på turneringsstatus bidrager til endnu et punkt på den positive liste. Den ser pt. således ud:






U10 drenge B ligger på 3. pladsen
U12 drenge B ligger på 4. pladsen
Serie 4 herrer ligger på 2. pladsen
U10 piger D ligger på 2. pladsen
U10 piger D ligger på 3. pladsen

Med ovenstående resultater, kan sæsonens kampe kun blive spændende i 2016! – Et godt argument for at
invitere venner og familier med i hallen…
Har I endnu ikke fundet julehumøret frem, så lad os hjælpe det på vej med nedenstående julehilsen fra vores
mindste U6 spillere. Billedet er taget til stævnet i november

Glædelig Jul
Vi ses i
Bjerregrav
Boldklub
i 2016
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Fotografering i december måned
Den 14.16. og 17. december kommer Billed-expressen i hallen og fotograferer holdene i træningstiden.
I denne uge vil børnene få udleveret nogle fotokort, som skal udfyldes af forældrene og medbringes til
fotograferingen. Formålet hermed er, at forældrene bliver informeret om fotograferingen og giver deres
tilladelse til, at barnet bliver fotograferet.
Til fotograferingen forventes det, at trænerne har klubdragter på mens spillerne er i det nye spillertøj. - Vi
ved godt, at det stiller krav om en hurtig vask, da tøjet (for enkelte af holdene) skal bruges den 13. til kamp!
PRAKTISK INFORMATION OM FOTOGRAFERINGEN:

Ved fotograferingen, vil der både blive taget hold- og portrætbilleder. - Klubben modtager
efterfølgende billederne digitalt!
Et foto-shoot vil kræve et tids interval på 25-30 min. per hold
Forældrene tilbydes at få billederne hjem til gennemsyn, - uden købstvang
For at få den bedste billedkvalitet, skal fotografen have god plads til fotograferingen. - Vi påtænker,
at de kommer til at stå en den ene ende af hallen
HVORFOR FOTOGRAFERING AF HOLD:

Håndboldudvalget ser fotografering som strategisk vigtigt i forhold til at kunne reklamere for afdelingen og
derigennem få skabt folks nysgerrighed for sporten. Der ud over kan fotografering understøtte team-ånden
på holdene, ligesom spillerne får noget at fremvise for venner og bekendte.

Juleafslutning og opstart til januar
Hvis I ikke hører andet fra jeres trænere er der juleafslutning i uge 51 og opstart igen efter jul i uge 2
Til juleafslutningen vil trænerne stå for en "anderledes" og sjov træning efterfulgt af hygge i cafeteriaet med
æbleskiver, saftevand mv.
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Stævne for U6 & U8 i januar
Den 16. januar holder vi for første gang i mange år stævne for U6 og U8 i bjerregravhallen. Det er et fedt
arrangement, hvor mange gæster kommer forbi hallen.
I den forbindelse vil der være forældreopgaver som omhandler pasning af tidtagerur (start tid - stop tid efter
15 min) samt pasning af cafeteria. Det vil være fint, hvis I selv melder ønsker ind til trænerne om, hvad I
ønsker at bidrage med og i hvilket tidsrum.
I vil høre nærmere herom, når vi har modtaget programmet.

Status for indkøb af klubdragter
Rigtig mange har benyttet tilbuddet om at købe en klubdragt. – FEDT!
Ca. 100 klubdragter er bestilt og de sidste vil blive leveret i januar af Sport Direct. – I får besked, når vi har
modtaget dem.
Ønsker flere medlemmer at købe dragten, kan I tage
direkte kontakt til Thomas i Sport Direct og bestille.
Bestillingsblanketten er tidligere fremsendt til jer.
Pris børn: 200 kr.
Voksne: 300 kr.

Trænerkurser
4 trænere har været på trænerkursus i november måned. Feedbacken herpå har været positiv og trænerne
glæder sig til at praktisere den nyerhvervede viden på banen med børnene.
Er der håndboldkurser, der kunne være interessant for dig at komme på, så kontakt gerne Tine Amby som
sidder i håndboldudvalget. – Hun hjælper gerne, både med at finde et kursus der passer til dit ønske, samt
med tilmelding.

Indkøb af nyt udstyr
Håndboldafdelingen har haft et godt regnskabsår – Årsagen hertil er primært stor tilgang af medlemmer.
Dette skal selvfølgelig komme spillerne til gode hvorfor, trænerne er blevet bedt om, at sende ønsker til nyt
udstyr til Jakob Knudsen (håndboldudvalgets indkøbsekspert). Resultatet heraf vil blive synligt for spillerne
i det nye år, idet de blandt andet vil opleve boldkasser fyldt med nye bolde.
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Nye små håndboldmål
Sponsorudvalget har indkøbt 2 nye håndboldmål (små). Det betyder, at vi nu har udstyr til 2 totalhåndboldbaner som U6 og U8 kan få glæde af.
Målene er ved at blive samlet og forventes klargjort når vi møders igen efter nytår.

Nyt rum til håndboldudstyr
Vi oplever, at vores udstyr bliver væk, bliver behandlet så det går i stykker mv. Dette er vi selvfølgelig kede
af og vi vil gerne opfordre til, at forældre taler med deres børn om, hvordan vi passer på klubbens redskaber.
Vi er ved at få projekteret et håndboldrum, som skal bygges umiddelbart efter skolens rum i
redskabsrummet. Her vil der være plads til både bolde og øvrigt udstyr, så det ikke længere står udsat i det
store redskabsrum.
Er der en byggemand gemt i dig og har du lyst til at hjælpe med at bygge rummet, så skal du være
velkommen til at give lyd fra dig, så vi kan planlægge herefter.

Overnatning i hallen for U8 (1. og 2. klasse)
Lørdag d. 30. - søndag d. 31. januar har vi booket hallen i Bjerregrav til et socialt arrangement med plads til
seriøs håndbold, hygge i stor stil samt fis og ballade.
Programmet ser således ud:
Lørdag
13.30
14.00
15.30
16.00
18.00
18.45
21.00
22.30

Mødes ved Bjerregravhallen hvor vi opmagasinerer vores bagage og sammen kører til
Arena Randers
Vi ser håndboldkamp: Randers HK – Silkeborg/Voel
Samkørsel retur til Bjerregravhallen
Inddeling af hold og boldturnering
Aftensmad.
Boldturnering fortsætter, herefter badning
Vi sætter en film på og får lækkerier
Godnat

Søndag
7.00
7.30
8.00
8.30

Vækning
Morgenmad
Pakker sammen og fælles oprydning
Arrangement officielt slut

I kalenderen på holdsport finder I mere information om arrangementet, tilmeldingsblanket mv.

5

Generalforsamling og træner/lederfest i februar
Den 27. februar er der generalforsamling efterfulgt af træner/leder fest. Dette komme I selvfølgelig til at
høre nærmere om, men I opfordres allerede nu til at overveje, om I kunne tænke jer at blive frivillig i
klubben. – Som træner, leder, støtteforeningsmedlem, alt mulig mand mv.

Fedt initiativ: Idolplakat af dit barn
Håndbold udvalget er i disse dag ved at lave en aftale med firmaet Say Orange om at komme på besøg i det
nye år.
Say Orange er et nyt firma, der har indrettet en lastbil, som et mobilt fotostudie. Derfra kan de styre lyset
100 % og har billedbehandling, så de umiddelbart efter fotograferingen, kan få et billede til at ligne
et fra et magasincover, eller en idolplakat. – Se eksempler nedenstående.
I vil høre nærmere i det nye år om, hvornår vi kan invitere klubbens børn forbi fotostudiet og få lavet et
portræt. Efterfølgende vil I (forældre og børn) få mulighed for at gå på nettet og lave og evt. bestille en
fodboldplakat med klubbens logo, navn og nummer.

Klager dit barn over smerter i hæl, knæ eller lignende?
Vi har hørt flere børn klage over smerter i hæle og lignende når de dyrker håndbold. Vi har derfor inviteret
Mette Grundhild Pedersen fra Feetment Fodterapi til klubhuset onsdag den 27. januar. Her vil hun fra kl.
16.30. stå til rådighed således, at børn (sammen med forældre) og voksne spillere kan komme forbi og få
lavet en analyse af fodstilling, gang mv. – Marianne vil selvfølgelig også være behjælpelig med at anbefale
den rette behandling, hvis der er behov for en sådan.

Vi opretter dato, tid mv. i kalenderen på holdsport.
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Nyt: KLUB-BUILDING
I starten af 2016 tager vi i udvalget hul på proces-arbejde (klub-building) i samarbejde med DHF (Dansk
håndboldforbund).
Kort fortalt består Klub-building forløbet af en møderække, hvor vi gennem tre trin sætter fokus på forskellige
aspekter i foreningen:
Trin 1: Styr på driften
Trin 2: Frivillighedsstrategi
Trin 3: Udvikling af håndboldproduktet
Formålet hermed er at få nogle redskaber til fortsat at kunne tilbyde vores medlemmer en moderne og
konkurrencedygtig håndboldafdeling.
Her er en lille video, der kort giver et indblik i forløbet: https://www.youtube.com/watch?v=GDE_TGPfwVE

Håndboldbestyrelsens kontaktinformationer og Ansvarsområder
Bestyrelsens kontaktinformationer samt ansvarsområder finder I tabellen på de efterfølgende sider.
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:
4. februar 2016
3. mart 2016
5.maj 2016
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