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Foreninger søges til pilotprojekt for U-16, U-18 og senior!! 
 
Er du nysgerrig på rekruttering? 

Har i potentielle spillere i dit område? 

Har i en kreativ hjerne i foreningen, der tør afprøve et nyt koncept? 

 
De Unge Halse søger nu foreninger til samarbejde og afprøvning af nyt pilotprojekt, der 
omhandler rekruttering af spillere til nye hold i foreningen.   
 
Projektet skal skabe en forbindelse mellem foreninger, som vil investere energi og tid i, at 
rekruttere spillere til et nyt hold. Projektet vil starte ud med et fællesmøde for kontaktpersoner i 
foreningerne, hvor vi gennemgår den overordnede plan. Herefter vil der være mødeaktivitet i den 
enkelte forening, hvor vi tilretter strategien i foreningens forløb. Der vil i forløbet bl.a. være fokus 
på brugen af Facebook som et rekrutteringsmiddel. 
 
Projektets mål er: 

• At få flere medlemmer i foreningen 

• At skabe min. et nyt hold i foreningen, som på sigt vil benytte sig af et turneringstilbud 

• At give redskaber til en rekrutteringsstrategi 

• At lave et tilbud der bunder i det sociale 
 
Kan din forening opfylde følgende: 

• En person som vil være tovholder, holdleder eller træner for et nyt hold 

• Har en gruppe på 2 – 5 spillere som mangler et hold 

• Vil deltage i et netværk med ligesindede foreninger 

• Indgå et tæt samarbejde med De Unge Halse 

• Deltage i en løbende evaluering af tiltagene i din forening 

• Deltage på opstartsmøde 15/11 2017 kl. 19.30 
 
Så kan projektet være noget for dig og din forening. 
 
For yderligere spørgsmål kan du kontakte Peder Rasmussen på ped.fhf@dhf.dk. 
 
Hvis du ønsker deltagelse i projektet skal du sende følgende: 

• Et par linjer om din forening 

• En beskrivelse af det potentiale du ser ift. rekruttering af et nyt hold 

• Kontaktinformationer på den person, som skal være tovholder på holdet. 
 

 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND    
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