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Kære Håndboldtræner! 

SKØDSTRUP 
HÅNDBOLD 

 

TRÆNERMAPPE 
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Skødstrup Håndbold er meget glad for, at du har indvilliget i at træne et håndboldhold i år. 

VÆRD AT VIDE 
● Der lægges fra Skødstrup Håndbolds side stor vægt på, at bolden inddrages i træningen på alle 

alderstrin. 
● Alle hold tildeles inden sæsonstart en kontaktperson fra bestyrelsen, som vil være din ”livline” i 

forbindelse med diverse spørgsmål. 
● Der er til forældrene udleveret en forældrefolder udarbejdet af Skødstrup Håndbold, som beskriver 

retningslinjer for træningen og forventninger til forældrene. 
● Behov for og udlevering af nøgler aftales til et fælles trænermøde inden sæsonstart. 
● Du vil blive bedt om tilladelse til, at der indhentes straffeattest i forhold til pædofili. 
● Bestyrelsen vil gerne opfordre dig til at deltage i relevante trænerkurser. 

RETNINGSLINIER 
● Trænerne møder altid velforberedt op til både træning og kamp og gerne 10-15 min. før den 

fastsatte træningstid. 
● Trænerne plejer alle spillere – uanset den enkeltes evner. Tilstræb at undgå klikedannelser spillerne 

imellem. 
● Trænerne sørger for trøjer til kamp. 
● Trænerne er ansvarlige for at bolde, overtrækstrøjer, kegler, m.m. lægges på plads. Der er mange 

hold som bruger det, så hjælp med at holde orden. Er der noget der er i stykker eller har du ønsker 
om nyindkøb, så giv besked til kontaktpersonen for det hold du træner. 

● Skødstrup Håndbold forventer, at trænerne lærer spillerne god sportslig optræden i form af fairplay 
både til træning og til kamp. Dette i form af at føre et ordentligt sprog og respektere dommere og 
trænere samt sige tak for kamp til modstandere og dommeren m.m. 

KONTINGENT 
● Tilmelding og betaling sker via holdsport. 
● Sæsonens 3-4 første træning er prøvegange, hvorefter tilmelding/betaling skal finde sted. 
● En spiller er ikke spilleberettiget, hvis kontingentet ikke er betalt inden turneringsstart. 

OMKLÆDNINGSRUM & HALLERNE 
● Alle hold rydder op efter sig i omklædnings og i hallen. 
● Der må ikke spilles bold eller varmes op i cafeområdet. 
● Det er ikke tilladt at færdes med udendørssko på halgulvet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPE 
● U6/U8/U10/U12/Dame senior serie 4 skal selv sørger for dommere til Deres kampe. 
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Det hold der spiller første kamp, sørger for: 
● Åbent omklædningsrum. 
● Dommerbord køres frem og gøres klar til kamp.  
● Udskiftningsbænke sættes frem. 
● Tjek målene og banen er klar til kamp.  

Hvert hold sørger for: 
● Forældre/hjælpere til dommerbord 
● At rydde op efter sig, samle egne bolde og rekvisitter sammen 

 
Det hold der spiller sidste kamp, sørger for: 

● Dommerbord pakkes væk 
● Stole og udskiftningsbænke sættes på plads. 
● Lås hallen af 
● Tjek og lås alle omklædningsrum. 

 
Har man kampe i træningstid skal man ikke låse hallen af hvis der kommer andre og træner efter I har 

spillet kampen. 

Alle der bruger harpiks SKAL benytte de opstillede beholdere ved udgangen, med 
harpiksfjerner når man forlader hallen!! 

AFBUD OG FLYTNING KAMPE 
● Afbud og flytning af kampe betales af holdet. 

HONORERING AF TRÆNERE 
Bestyrelsen har fastlagt følgende politikker for honorering af den frivillige indsats der ydes i Skødstrup 
Håndbold. 
Træner: 

● Honorar pr. time 30 kr. 
● Træners børn – betaler ½ kontingent.  
● Hjælpetræner (Ungdomsspiller) – gavekort på 500 kr. 

Bestyrelse: 
● Bestyrelsens børn har ½ kontingent.  
● Bestyrelsesmedlemmer som selv spiller har ½ kontingent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med sportslig hilsen og god arbejdslyst 
Skødstrup Håndbold 
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