
Strukturen  håndbold 2020 

Håndbold udvalget   

 Økonomiansvarlig : Julie Tarp  

Formand : Kirsten Marie Povlsen 

 Rep. Børne-ungeudalg: Gitte Thomsen   

Rep. Fra seniorudvalg : Annie Jacobsen 

Børne- ungevalg:  

 Kirsten Marie, Gitte 
Thomsen og Gert 

Thomsen 

Seniorudvalg 

Annie Jacobsen og Johan 
Knudsen    



Arbejdsopgaver i overordnet udvalg Håndbold  
 
 
 
Formand: Kirsten Marie  
•ansvar for aftalekontrakter 
•Ansvar for sponsoraftaler 
•Ansvar for opdatering af årshjul  
•Ansvar for dagsorden til møder + bestilling af 
lokaler og forplejning 
•Ansvar for fællesannoncen at tiderne samles for 
børne- og unge og seniorhold 
•Nyhedsbreve  -opstart-jul- afslutning 
•Kontakt til hallen + Haltider 
•Kontakt til Billund Sportsmaster. 
• Ansvar håndboldens dag  
•Kontakt KFUM idræt  landsorg 
•Ansvar for opdatering af værdier, mission og rød 
tråd+ trænermappe 
 
 
 

 

 
Økonomiansvarlig: Julie Tarp  
•Betaling af regninger:   Regninger til JHF godkendes 
af formand 
•Kontakt til økonomiudvalget i Vorbasse KFUM Idræt 
•Kontingenter:  sikre at medlemmer bliver registeret 
– sende mail til  Børne- og ungeudvalg og senior 
udvalg, hvis der er udfordringer.  
•Hjælpe medlemmer med tilmelding 
•Overblik over udgifter og indtægter jf. budget.  
•Udarbejdelse af budget sammen med resten af 
udvalget  
•Fremlæggelse af vores regnskab løbende.  
 
 
Repræsentant Børne-Ungeudvalg: Gitte Thomsen 
•Ansvar for at Børne og ungeudvalget informeres  
•Kontakt til børne og ungeudvalg 
•Ansvarlig for  kontakt til JFH : tilmelding – 
kampflytning-dommerpåsættelse .  Sikre at træner 
kender Håndoffice til holdkort.  
•Kontakt til DGI  og tilmelding til DGI stævner  
•Ansvar for facebook og hjemmeside  
•Ansvarlig for at conventus er opdateret med 
korrekt træner – hold og udvalg 
 

 

Repræsentant fra Seniorudvalget: Annie  
•Ansvar for at seniorudvalget informeres  
•Kontakt til seniorudvalget.  
•Ansvarlig for fælles trænerafslutning  
•Kursus ansvarlig – Være opdateret på kurser der 
er relevante for vores træner  og sende info til 
børne og ungeudvalg + seniortræner.  
•. Kontakt til dommerbordudvalget.  



Arbejdsopgaver i Børneungeudvalg 
Finde træner til alle børne- og ungdomshold op til U17  

Informere, udvikling og pleje af træner/hjælpetræner/ungetræner og  
holdledere til børne- og ungdomsholdene  - Afholde trænermøder min. 2 
gange om året, trænermappe vedligeholdes og udleveres.   

Sikre af børne- og ungdomsholdene udvikler sig i Vorbasse   

Promovering af børnehåndbold i Vorbasse   

Kontakt til DGI i forhold til stævner og kurser     

Hjælpe træner med valg af turnering, sikre at de bliver tilmeldt til tiden.       

Ansvarlig for et godt samarbejde med skole og børnehave      

Ansvarlig for kontakt til eller henvendelser fra forældre til børn, som spiller 
håndbold      

 Ansvarlig for kontakt til hallen vedr. børne- og ungeholdene  

Ansvarlig for materialeindkøb – Ønsker gives til økonomiansvarlig Julie      

Sikre af medlemmer for børne- og ungehold bliver tilmeldt og betalt 
kontingent inden 1/10      



Arbejdsopgaver i Seniorudvalg 

Finde træner til alle  seniorhold + U19  

Informere, udvikling og pleje af træner/hjælpetræner/unge og  holdledere + 
aftalekontrakter for seniorholdene  +  

Trænermøde afholdes min. 2 gange om året  

Sikre at seniorholdene udvikler sig i Vorbasse + Hjælpe træner med evt. 
sociale tiltag på tværs af seniorholdene    

Ansvarlig for  dommerbordet besættes til seniorkampe      

Aftale hvilke hold der skal tilmeldes med træner og 
 sikre at de bliver tilmeldt til tiden.       

Ansvarlig for kontakt eller henvendelser fra seniorspiller      

 Ansvarlig for kontakt til hallen vedr. seniorholdene  

Ansvarlig for materialeindkøb seniorholdene 
 – Ønsker gives til økonomiansvarlig Julie      

Sikre af medlemmer for seniorholdene bliver tilmeldt og betalt kontingent 
inden 1/10      


