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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, ledere, medlemmer og øvrige interessenter 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).
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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Turneringsstart og hjemmekampe
Vinterturneringen er nu skudt i gang og alle hold har fået en god start.
Nedenstående er et overblik over hjemmekampene frem til det nye år. Kom gerne i hallen, mærk
stemningen og bak hinanden op!

Ovenstående overblik findes også på JHF´s hjemmeside. Følg link:
http://kampe.dhf.dk/dhf/Turneringer-og-resultater/ForeningKampprogram.aspx?ForeningsId=15740
Se nedenstående billede:
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Håndboldudvalget
For håndboldudvalget er de absolut mest travle måneder august og september. Disse er nu overstået
hvorfor, der er blevet tid til nye og spændende tiltag som eksempelvis arbejde med
frivillighedsstrategien og planlægning af overnatning i hallen for U8.
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. august 2016
6. oktober 2016
8. december 2016
2. februar 2017
9. mart 2017
4.maj 2017

Frivillighedsstrategi
Håndboldafdelingens opgaver er defineret og nedfældet i en årsplan. Et eksempel på typiske
opgaver kan ses i nedenstående billede. Opgaverne er defineret inden for 8 kategorier (de 8 farver):
Økonomi, Turnering, Ledelse, Klub Events, Sportsligt, Kommunikation, Klubservice og
Frivillighed.

En af opgaverne i arbejdet med frivillighedsstrategien er at udarbejde nogle aktivitetskort. Hvert
aktivitetskort indeholder beskrivelsen af en opgave som tilhører en af kategorierne. Se eksempel
nedenstående.
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Hvert aktivitetskort indeholder en beskrivelse af:
Opgavens navn
Tidsforbrug
Ansvarshavende
Opgavebeskrivelse
Ved udarbejdelse heraf har håndboldafdelingen således materiale, der beskriver alle afdelingens
opgaver. Dette er et super redskab ved rekruttering af nye frivillige idet, det er synligt, hvad der
forventes og hvilket tidsforbrug der medfølger.

Træner og holdstatus sæson 2016-2017
Trænerbemandingen og etablerede hold ser således ud:
U4mix: Louise Nyvang m.fl.
U6 mix: Louise Nyvang og Marlene Andersson
U8 mix: Sabina Snebæk og Pernille Pedersen
U10 Pige: Pia Taulborg og Tine Amby
U10 Drenge: Morten Andersen og Jakob Mandal
U12 Pige: Lone Taulborg og Pia Taulborg
U12 Drenge: Claus Kjærsgaard
U14 Piger: Stine Eiby Boeriis
U14 Drenge: Lotte Burmølle og Carsten Tønnes
Herrer: Søren Egede
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Holdfællesskab med Hornbæk og Alliancen
I år har vi etableret holdfællesskab for:
U12 Drenge med Hornbæk og Alliancen
U14 Drenge med Alliancen
Herrerne Alliancen
Spillere der er medlem af et holdfællesskab har fået nye spilletrøjer. Farven ses på nedenstående
billede:

Rent praktisk foregår træningen på skift i de 3 haller ligesom, at hjemmestævner er ligeligt fordelt
mellem klubberne.
Hvorfor holdfællesskab:
Det giver mening at lave et holdfællesskab hvor årgange er for få spillere til selv at stille hold. At
vælge Hornbæk og Alliancen som venskabsklub giver god mening i forhold til at ”brobygge” inden
skoleovergangen til Hornbæk efter 6. klasse.

Holdsport
Som udgangspunkt bruger alle trænere applikationen "Holdsport" som du kan tilgå via din
computer eller en App. på din mobil. På holdsport kan spillere se dato og tid for kampe/turneringer,
tøjvask, tidtager, cafeteria, til- og framelde sig kampe mv.
Håndboldbestyrelsen har udarbejdet en lille manual som er blevet distribueret til trænere og
forældre i starten af sæsonen. Har du ikke modtaget manualen, kan du rekvirere hos undertegnede.
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Kontingent
Håndboldafdelingen har i alt 90 aktive medlemmer.
På boldklubbens hjemmeside kan I til sæsonstart tilmelde børnene til håndbold. - Priser finder I
ligeledes på hjemmesiden.
Oplever i problemer med betalingen kommer Louise Nyvang gerne i hallen og bidrager med
assistance hertil..
Håndboldudvalget vil gerne kunne tilbyde børnene mere en blot træning og kampe. Dvs. diverse
sociale aktiviteter der er med til at styrke fællesskabet og lysten til boldspillet. Vi har derfor
(nedenstående) lavet en oversigt over, hvad I (i denne sæson) får for pengene, når I tilmelder jeres
barn/børn til håndbold:
Træningstid og turneringskampe
Fri afbenyttelse af afdelingens redskaber
Holdgebyr til opstarts- eller påskestævne med overnatning
Tilskud til overnatning i hallen
Julesjov
Tilskud til sæson opstart og afslut
KO-CUP
Indløb med Randers HH
Mv.
Ved sammenligning med omkringliggende klubber er Bjerregrav ikke dyr i kontingent. – OG dette
vil vi gerne fortsætte med at være! For at dette er muligt, er skal alle bidrage til kørsel, tøjvask,
tidtagning og pasning af cafeteria.
OBS: At bidrage til kørsel, tøjvask, tidtagning og pasning af cafeteria er obligatorisk når I
tilmelder børnene til håndbold i Bjerregrav.

Evaluering af Håndbold i Skolen
Den 23. september afholdte vi i samarbejde med Jydsk Håndbold Forbund (JHF) og Bjerregrav
skole Håndboldkaravanen. Her blev elever fra 1.-4. klasse og lærere introduceret til håndbold
gennem et ca. 75 minutters aktivitetspas i hallen.
Link til en 5 minutters video, der viser et eksempel på et håndboldkaravanebesøg:
http://knaekkurven.nu/haandbold-i-skolen/vaerktoejskassen.aspx
Feedbacken fra lærerne har været positiv og vores fornemmelse er, at vi fik givet børnene en god
idrætsoplevelse.
Flere forældre havde meldt sig som hjælpere under arrangementet. – EN STOR TAK til alle jer fra
håndboldbestyrelsen!
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Julebal og Fin familiefredag d. 2. december

!
SÆT KRYDS I KALENDEREN
Den 2. december afholdes en udvidet Fin familiefredag. Hvad denne helt præcis kommer til at
indeholde, kan jeg ikke beskrive, da detailplanlægningen ikke er færdig bearbejdet..
Jeg kan dog røbe følgende:
Fin familiefredag
Julebal for de større børn (Alderen er ikke fastsat men muligvis fra U8)
Officiel reklame og tilmelding er under udarbejdelse
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