Velkommen til håndbold
Vi byder dig velkommen til håndbold i ST70, og håber du vil få mange gode oplevelser
sammen med andre børn, unge og forældre.
ST-70 håndbold er en lille klub, hvor vi satser på at alle kan være med.
Klubben er baseret på frivillige og ulønnede trænere og ledere, der bruger deres fritid
på at sikre et spændende fritidstilbud i lokalsamfundet.
Vi lægger stor vægt på at skabe en klub med gode sociale og sportslige rammer.
Vi vil med denne folder, fortælle om klubben og bringe nogle praktiske oplysninger
som kan være til gavn.
Vi håber derfor, at du må blive en synlig og aktiv del af klubben, og ikke mindst håber
vi, at du vil komme med forslag og ideer til vort arbejde.
Husk, vort arbejde er for børnene og skulle gerne være med til ”at skabe gode
oplevelser for alle i klubben”.

Kontingent / Indmeldelse
Kontingentet betales for en hel sæson ad gangen på www.ST70.dk. Klik ind under
Håndbold - Træningstider og onlinetilmelding. Herefter vælger du et hold. Det er vigtigt
at udfylde formularen omhyggeligt, da det er de oplysninger, der fremover bliver brugt
til informationer og kommunikation.
Husk at det er medlemmets/barnets navn som skal oplyses.
Af hensyn til email kommunikation vil vi dog gerne have forældrenes
emailadresse.
Hvis du ønsker flere email adresser, så send en besked til kassereren med navn og
hold og den ekstra email adresse.
Man er naturligvis velkommen til at komme til prøvetræning et par gange, inden man
vælger om man vil spille håndbold.
Du skal være indmeldt i klubben før træneren kan lade dig spille kamp for holdet.

Træningstider
Du kan altid se den opdaterede oversigt over træningstider på www.ST70.dk

Turneringer og kampe
Minihåndboldspillere (U6 og U8) deltager i endagsstævner, da en egentlig turnering
først påbegyndes fra U10 rækken.
U10 og opefter deltager i turnering under Jydsk Håndbold Forbund (JHF).
Da halvdelen af kampene er udekampe, vil det være nødvendigt at I som forældre
deltager i kørsel til de andre haller i Aarhus.
Det er forskelligt hvordan der udvælges hvem der kører, men det er typisk træneren
der udpeger hvem der skal køre, ud fra det udtagne hold.
Til kampene udlåner klubben sponsoreret spillertrøje og shorts som skal anvendes.

Internet og app.
Du kan finde flere oplysninger om ST70 håndbold på www.ST70.dk.
Dansk Håndbold Forbund (DHF) har app til Android, iPhone og Windows Phone, hvor
alle kampresultater og stillinger kan følges, sammen med klub og haloplysninger til
vejledning ved udekampe. Søg efter DHF.

Træningsdragt/klubdragt
Klubdragt med navn kan købes for 375 kr og bestilles ved henvendelse til klubben. Se
på hjemmesiden for yderligere oplysninger.

Sponsorer
Klubben har i fællesskab med de øvrige afdelinger under ST70 et fælles
sponsorudvalg, der varetager sponsorsamarbejdet med vores lokale firmaer og andre
mulige sponsorer.
Har du forslag til sponsorer, eller kunne du tænke dig at hjælpe klubben med arbejdet i
sponsorudvalget, så kontakt formanden eller sponsorudvalget.
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Forældresamarbejde
Trænere og ledere er alle frivillige og får ikke fast løn for deres indsats, hvilket betyder,
at klubben er afhængig af frivillig hjælp ved fælles arrangementer.
Vores hovedindtægtskilde er vores kiosk, samt omdeling af lokalbladet Treklang.
Det betyder bl.a. at vi må bede om jeres hjælp til:
 At passe kiosk og dommerbord når vi har hjemmekampe og stævner. (Børn under
13 år må ikke opholde sig i kiosken).
 At hjælpe ved omdeling af Treklang et par timer en lørdag/søndag op til 6 gange om
året.
Vi håber og forventer derudover at:
 I er positive og hjælpsomme over for trænerne.
 I kommer og ser jeres børn spille kampe i hallen.
 I hjælper til med tøjvask og kørsel til kampe.
 I deltager aktivt i forældremøder og generalforsamlinger

Kiosk
Klubben driver en lille kiosk, som giver et overskud der er med til at finansiere vores
aktiviteter. Kiosken er åben ved de fleste hjemmekampe, og til øvrige stævner, vi
afholder for JHF.
Kiosken drives udelukkende ved frivillig indsats, og styres overordnet af et kioskudvalg
under bestyrelsen.
Kontakt bestyrelsen hvis du kunne tænke dig at deltage i udviklingen af kiosken.

Dommerbord/resultattavle
Ved hjemmekampe skal vi selv sørge for 2 personer til at passe dommerbord.
Det er normalt forældre til de hold der spiller kampe, der udtages til at passe
dommerbordet.
Betjening af dommerbordet i de mindste rækker er en forholdsvist nem opgave, og
dommerne er normalt behjælpelige, hvis der opstår problemer.
Kontakt formanden hvis du har yderligere spørgsmål til regler og betjening.
Der vil blive afholdt instruktion i brug af dommerbordet inden turneringsstarten.

Arrangementer i løbet af sæsonen
1 – 2 gange i løbet af sæson afholder vi klubdag for medlemmer og forældre, hvor der
er forskellige aktiviteter hvor forældre og børn spiller kamp imod hinanden, og der
afsluttes med fælles spisning i klublokalet.
Klubdagen kan også være som det vi kalder ”store kamp dag”, hvor der vil være
kampspeaker og musik til kampene, ligesom ved håndboldkampe på TV, og alle ST70´s hold hepper til hinandens kampe.
Der er holdindløb og navneopråb, og efter hver kamp overrækkes der præmier til
”kampens bedste spiller” for udeholdet og hjemmeholdet.
Nogle gange om året lægger vi hal til at afholde stævner under JHF (mini og U10,U12
og U14).
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Disse stævner er en rigtig god indtægtskilde for klubben, da alt salg fra kiosken går
ubeskåret til klubben. Alle pengene bruges på forskellige ting til børnene, som f.eks.
buskørsel til afslutningsstævner.
Til disse stævner har vi brug for ekstra forældrehjælp til at bemande kiosken.
Faste traditioner er vores årlige juleafslutning, hvor vi leger og spiller bold i hallen på
tværs af holdene. Det hele sluttes af med fælles hygge i klublokalet, hvor vi spiser
æbleskiver og drikker saftevand.
Afslutning af sæsonen foregår ligesom juleafslutningen, med leg i hallen på tværs af
holdene, efterfulgt af fælles spisning og saftevand i klublokalet.
Gennem samarbejdsaftaler med SK Århus og Århus Håndbold tilbydes fribilletter til
deres hjemmekame. Følg med på Facebook og email, når håndboldsæsonen går i
gang.
Klubben tager normalt af sted på 1 overnatningsstævne (fra U10 og opefter) i
forbindelse med sæsonafslutningen. Vi har bl. andet været til været til stævner i
Støvring, Give, Herning og senest til AGF cup.
Hver gang har der deltaget ca 60 spillere, ledere og trænere. Disse stævner er en
rigtig god måde at slutte håndboldsæsonen af på, og en stor oplevelse for alle spillere.

JHF´s 10 forældre bud
Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke kun til dit barn
Giv opmuntring i både med- og modgang – giv kun positiv og vejledende kritik
Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under
kampen
5. Se dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer. Du behøver ikke andre
forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
10. Tænk på at det er dit barn der spiller håndbold – ikke dig.
1.
2.
3.
4.

Du kan også følge håndboldafdelingen på
www.ST70.dk/Håndbold
eller på Facebook.
www.facebook.com/groups/st70haandbold/
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