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Odense den 18. marts 2020 
Cirk. 129-KONS802. 
 
 

Håndboldkaravane 2020 
 - få flere børnespillere i din forening 
 
 
 

Karavanen kan hjælpe din forening med at hverve flere medlemmer til børneårgangene. En 
målrettet plan for rekrutteringsforløb øger mulighederne for flere medlemmer. 

Karavanen: 

• Gennemføres for børn i 2, 3 og 4 klassetrin på de skoler, der er beliggende i jeres 
nærområde.  

• Kører rundt på Fyn i uge 34 og 35. 
• Viser børnene hvad håndbold er. Alle kan deltage i alle aktiviteter og have gode 

oplevelser med det.  
• Gennemføres på 2 træningspas på 1½ time. Tiderne besluttes i samarbejde mellem 

skole(r) og forening.  
• Kommer med 2 mand og alt udstyr til besøget.  

Krav til foreningen: 

• Foreningen skal være klar til at modtage 
medlemmer – der laves et indledende møde, hvor 
karavanen tilpasses foreningen og der laves 
aftaler om rekrutteringstiltag. 

• Deltager aktivt i en evaluering af karavanen og 
rekrutteringstiltag 

• En kontaktperson til projektstyring (koordinering 
med konsulent og skole(r)) 

• 5 personer pr. hal til at stå for aktiviteter  

• Booking af hal 

• Frokost til foreningens hjælpere samt karavanepersonalet 

• Kontakt / Aftale med skolen om deltagelse  
 

Det koster 1000 kr. for foreningen af få besøg af håndboldkaravanen. Foreningen vil få et 
gavekort på 500 kr. til træneruddannelse efter et vellykket besøg.  

Hvordan får vi besøg i foreningen 

I kan søge om håndboldkaravanen. Gå i Haandoffice, klik på kurser og søg på kursusnummer 3502. Klik de 
moduler af, der passer til de dage, hvor I kan modtage besøg senest søndag den 19/04 2020. Opret 
kontaktpersonen som kursist. 

I uge 18 vil alle ansøgere få besked, om de får besøg af karavanen, og få tilsendt 
samarbejdsaftaler til forening og skole, samt aftale dato for indledende møde.   
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Spørgsmål vedr. karavanen kan rettes til FHFs kontor, på tlf. 66134311.  
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
 
Peder Rasmussen 
Udviklingskonsulent 
Ped.fhf@dhf.dk  

 


