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FØR

Adgang til HåndOffice  
– administrationssystem 
I har adgang til jeres håndboldskolearrangement 
i HaåndOffice. I HåndOffice er det muligt: 

• at følge billetsalget og se hvilke deltagere, der 
har tilmeldt sig 

• at sende mails til deltagere 
• at downloade PR-materialer 
• at downloade inspirationsmaterialer (database 

fyldt med gode og sjove øvelser/aktiviteter)
• at bestille materialer, herunder trænertøj.

Deltager til- og framelding 
Tilmelding for håndboldskoler åbner onsdag den 
30. januar 2019 kl. 10.00 på  
www.haandbold.dk/håndboldskoler.

Deltagere har mulighed for at framelde sig indtil 
14 dage før foreningens håndboldskole begyn-
der mod betaling af et gebyr på kr. 225,- inkl. 
betalingsgebyr. Herefter er tilmeldingen binden-
de og DHF tilbagebetaler ikke deltagergebyret til 
deltagerne, hvis de melder fra eller ikke møder 
op. Dog med undtagelse af skader, hvor refun-
dering sker mod fremsendelse af lægeerklæring. 

Markedsføring af jeres håndboldskole 
• Inviter egne og naboforeningens medlemmer: 

i HåndOffice kan I sende mails direkte til egne 
medlemmer med et unikt link til tilmelding. 
Det er også muligt at anmode naboforeninger 
om lov til at invitere deres medlemmer til at 
deltage på jeres håndboldskole.

• PR-materialer: i HåndOffice finder I forskellige 
materialer, som I kan bruge til at markedsføre 
håndboldskolen. 

• Sociale medier: billedfiler med budskaber, 
som kan postes på foreningens Facebook- og 
Instagram-konto 

• Print: A3 plakat og A4 flyer, hvor teksten er 
tilpasset jeres håndboldskole

• Brug Facebook: I kan med fordel oprette en 
Facebookgruppe/-begivenhed 

• Få jeres trænere for de respektive hold til at 
sprede budskabet: erfaring viser, at deltage-
re blandt andet hører om håndboldskole fra 
deres træner. En lille indsats fra jeres trænere, 
kan derfor gøre en stor forskel.  

Dansk Håndbold Forbund laver landsdækkende 
markedsføring på blandt andet www.haandbold.
dk og sociale medier. I er meget velkommen til 
at dele opslag fra håndboldskolernes  
Facebook-side. 

Rekruttering af trænere 
Det er jer, der laver finder og laver aftaler med 
trænere. I kan vælge, at de samme trænere 
følger et stamhold på hele håndboldskolen eller 
alternativt vælge, at trænere knyttes de enkelte 
træningspas. 

Alle trænere skal være fyldt 15 år, og der skal 
være en godkendt børneattest fra det centra-
le kriminalregister. Det er ikke nødvendigt, at 
indsende børneattesten til Dansk Håndbold 
Forbund.

Det er muligt i HåndOffice at registrere jeres 
håndboldskoletrænere. 

www.haandbold.dk/boern-unge-og-motion/haandboldskoler/
http://www.haandbold.dk
https://www.facebook.com/haandboldskolerne/


FØR

Bestilling af trænertøj og  
modtagelse af materialer
Der er en trænerpakke pr. syvende deltager. 
Det er jeres opgave at bestille tøj til trænere, via 
materialebestilling i HåndOffice, med mindre, at I 
har registreret trænere og de selv bestiller tøj. 
Ca. en uge inden jeres håndboldskole starter, 
modtager I jeres materialer – alt deltagertøj, bol-
de, drikkedunke, sponsorsampling samt træner-
tøj. Hvis der er mangler eller fejlleverancer, kan 
I kontakte logistikpartner, Textil Print, på telefon 
8689 3233 eller via mail ordre@textilprint.dk 

Aflysning 
Hvis I ønsker at aflyse håndboldskolen på grund 
af for få tilmeldinger, skal I sende en mail til 
haandboldskoler@dhf.dk senest:    

• den 15. maj for DHF Håndboldskole til og med 
uge 28 

• den 15. juni for DHF Håndboldskole fra og 
med uge 29 til og med uge 35

Herefter kontakter Dansk Håndbold Forbund de 
tilmeldte deltagere via mail. Har foreningen mod-
taget trænertøj eller andre materialer fra Dansk 
Håndbold Forbund, aftales efterfølgende proce-
dure i forhold til økonomi/returforsendelse. 

Mail til deltagere 
Det er en god ide inden jeres håndboldskole, 
at I sender en mail til deltagerne med info om 
blandt andet tid og sted, overordnet program, 
eventuelt forplejning/overnatning, beklædning 
som deltagerne skal medbringe (fx til udendørs-
aktiviteter) samt kontaktoplysning på håndbold-
skoleansvarlige. 

Mail til deltagerne kan eksempelvis sendes via 
HåndOffice.  

Program og træningspas/aktiviteter 
Med inspiration fra Dansk Håndbold Forbunds 
forløbsplaner udarbejder træneransvarlig et over-
ordnet program med træningspas. Foreningen 
kan med fordel sætte overskrifter på de enkelte 
træningspas og efterfølgende delegere opgaven 
med detailplanlægning af træningen og de alter-
native aktiviteter til de enkelte trænere.

Holdinddeling 
Holdinddeling kan med fordel laves i HåndOffice. 
Dansk Håndbold Forbund anbefaler at inddele 
deltagerne i mindre hold á 15-20 deltagere, der 
udgør et stamhold, som deltagerne hører til. 
Eventuelle alternative aktiviteter kan foregå på 
tværs af stamhold.Dansk Håndbold Forbund 
anbefaler desuden at der til hvert hold/trænings-
pas er tilknyttet en træner og en assistenttræner 
og at foreningen inddeler deltagerne i stamhold 
efter alder (eksempelvis U-9 eller U-11).

Samlet velkomst og afslutning 
Byd jeres deltagere velkommen på førstedagen 
ved en fælles velkomst og med en præsentati-
on af trænere. Lav også gerne en afslutning på 
dagen. 
En idé kan være at lave fælles opvarmning på 
tværs af hold samt en fælles afslutning på dagen 
med øvelser, hvor alle deltagere kan være med.
  
Udlevering af deltagertøj 
Det fremgår på deltagerlisten, hvilken størrel-
se tøj, deltagerne har valgt. I kan på forhånd 
have opdelt tøjet efter eksempelvis navn eller 
størrelser. 

Vær gerne opmærksom på, at deltagerne ikke 
tager tøjet i brug, hvis tøjet er for stort/lille og 
derfor skal byttes. 

UNDER



UNDER

EFTER

Diplomer 
Som afslutning på håndboldskolen, skal delta-
gerne have udleveret diplom for deltagelse på 
håndboldskolen. Der vil sammen med de øvrige 
materialer derfor være et standarddiplom, som 
udfyldes med deltagernes navn og håndboldskole. 
Det er også muligt, mod betaling, at bestille 
diplomer med holdbillede i HåndOffice. 

Bytning og eftersendelse af tøj 
Al ombytning af tøj og bolde sker via forenin-
gen. Forældre, som kontakter Dansk Håndbold 
Forbund vedrørende ombytning af materialer, 
efter pakning/levering har fundet sted, henvises 
til foreningen.
Har I materialer, der skal ombyttes, kan I kontak-
te Textil Print på telefon 8689 3233 eller via mail 
ordre@textilprint.dk, som sørger for at eftersen-
de materialer til jer. 

Billeder
Ved tilmelding skal deltageren tage stilling til, om 
arrangørforeningen må tage billeder og anvende 
i håndboldskolesammenhænge. Der er to gæl-
dende retningslinjer for brug af billeder: 

1. Situationsbilleder, som har til formål at vise 
en situation eller aktivitet, kan som udgangs-
punkt frit lægges på en forenings hjem-
meside og/eller sociale medier, hvis de er 
harmløse. Kan billedet krænke én eller flere 
personer på billedet, skal foreningen spørge 
om lov, før billedet anvendes.  

2. Portrætbilleder, hvor du skal have lov fra 
personen, som er på billedet. Tilladelsen skal 
komme fra dennes forælder, hvis det er et 
barn (under 15 år).  

Ønsker foreningen at bruge billeder på en måde, 
der ikke er givet samtykke til, skal foreningen 
selv sørge for at indhente samtykke hertil. 

Det lille ekstra 
I er meget velkommen til at lave egne initiativer 
som eksempelvis: 
• socialt arrangement for trænere 
• invitere lokalavisen og fortæl dem den gode 

historie om jeres håndboldskole 

Returvarer
Har I overskydende materialer, som eksem-
pelvis tøj, ekstrabolde eller defekte bolde, 
skal I sende det retur til Textil Print senest 8 
dage efter jeres håndboldskole. I kan rekvire-
re en forudbetalt returlabel hos Textil Print. 
Materialer, der ikke er sendt retur, vil blive 
modregnet i afregningen.  

Afregning 
Foreningens andel af deltagergebyret overfø-
rer Dansk Håndbold Forbund til foreningens 
konto efter håndboldskolen er afviklet. Har I 
brug for at få udbetalt pengene på et tidli-
gere tidspunkt, er det muligt i HåndOffice 
at anmode om et a’contobeløb på 75 % af 
foreningens andel af deltagerbetalingen.

I kan i HåndOffice se jeres udbetaling under 
’Økonomioverblik’. 

Evaluering
Vi er vilde med at blive bedre, og derfor vil I 
efter jeres håndboldskole modtage en mail 
med link til evalueringsskema. Det er jeres 
mulighed for at komme med input og være 
med til at forme fremtidens håndboldskoler. 
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