
Uanset om det er første gang du kommer i klubben - eller om du har været en del af Skjern 
Håndbold gennem flere sæsoner, vil vi med denne velkomsthilsen kort informere om klubben.

Vi vil kæmpe for, at vi får en spændende, udviklende, lærerig og sjov sæson. Vi vil kæmpe 
for, at vi alle får et stort netværk på kryds og tværs af holdene.

PLADS TIL ALLE
En af Skjern Håndbolds værdier er, at skabe sunde rammer for 

alle. Vi respekterer hver enkelt person og hinanden uanset 
niveau. Respekten vises f.eks. ved af vi:

- Taler ordentligt til og om hinanden
- Giver hånd når vi mødes til sport
- Ved uenigheder taler vi konstruktivt og direkte med hinanden

- Udviser FAIR PLAY overfor holdet, modstandere og dommere

DET SPORTSLIGE
På det sportslige område er fokus på udvikling af den enkelte spiller og holdet. 

Vi arbejder ud fra en 25-50-25 model, hvor vi kigger på niveau og potentiale. Vi 
kigger også på sociale hensyn (f.eks. skolekammerater, venner etc.). 
Målet er, at få flest mulige til at spille håndbold.
Der er udarbejdet en talentudviklingsstrategi, samt en 

målrettet plan til trænerne i klubben ”Grøn tråd” er fra 
U4 til og med U25.

Det er cheftrænerens ansvar at inddele holdene - og der kan gennem 
sæsonen foretages justeringer. Som forældre vil vi bede dig bakke op om 
vore frivillige trænere overfor dit barn. Er du utilfreds med noget, så kontakt 
vedkommende, som du er uenig med.

FORDELE I SKJERN HÅNDBOLD
Som en del af Skjern Håndbold kan du bakke op om klubben. 
Tegn f.eks. et OK Benzinkort og/eller OK EL og støt klubben og 
bak op om aktiviteterne ved at være frivillig i løbet af sæsonen

KONTAKT TIL SKJERN HÅNDBOLD:
På Skjern Håndbolds hjemmeside vil du altid finde opdaterede kontakter 
på udvalg, trænere m.m. Find info via menupunkterne på hjemmesiden:
www.foreningen.skjernhaandbold.dk
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http://foreningen.skjernhaandbold.dk/


KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Gennem nyhedsbreve, mails (Conventus) og hjemmesiden informerer klubben løbende om 
aktiviteter, arrangementer og det sportslige. Læs i øvrigt ”privatlivspolitikken”

Nyhedsbreve sendes til den mailadresse, der opgives ved kontingentindbetaling. Vi kan 
naturligvis sende til flere mail-adresser. Kontakt os for oprettelse heraf.

Hjemmesiden ajourføres løbende - og det er den enkelte 
årgangs eget ansvar, at der skrives om holdene. Der tages 
billeder i løbet af sæsonen. Disse anvendes på vore sociale 
platforme og øvrige publikationer.

KONTINGENTET DÆKKER
Som spiller i Skjern Håndbold får du en række fordele fhæn-

gig af, hvilken årgang du er:
- Gratis ståplads til ligakampe i Skjern Bank Arena

- Træning ved engagerede lederteams med cheftræner, ungtrænere m.m.
- Turneringskampe under JHF

-  Skjern Bank Jule Cup - specialpris for egne spillere
- Et brag i hallen (musik & speak) - fra U9
- Julehygge og afslutning for mini-afdelingen

- Julebanko for alle SG Medlemmer samt familie
- Materialer som tape, is og harpiks til rådighed

- PUMA spilletøj (T-shirts og shorts / målmandstøj)

KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen forud for sæsonen. Læs mere her

HJÆLP TIL OPGAVERNE
I Skjern Håndbold finder vi det naturligt, at alle hjælper med at skabe ram-
merne. Klubben forventer at såvel spillere, ledere og forældre bakker op om 
initiativer og løsning heraf. Du kan læse mere om vores aktiviteter her

Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen i Skjern Håndbold. Det 
er vort mål og håb, at du finder glæde ved at spille håndbold og være en del 
af hele klubben; Skjern Håndbold.

VELKOMMEN I DEN GRØNNE TRØJE

VELKOMMEN I SKJERN HÅNDBOLD
UNGDOM - SENIOR
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