
 

 

 
Odense den 21. marts 2018 
Cirk. 133-KONS803. 

Håndboldkaravane 2018 
 - få flere børnespillere i din forening 
 
FHF tilbyder i 2018 fynske håndboldforeninger at få besøg af håndboldkaravanen.  
Karavanen kan hjælpe din forening med at hverve flere medlemmer til børneårgangene, samt 
skabe et samarbejde med de lokale skoler. Karavanen vil køre rundt på Fyn i uge 34 - 35. 

Karavanen: 

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

Ved karavanen kan børnene prøve kræfter med f.eks. præcisionskast, skud på fartmåler, 
motorikbane, trylle med bolden og selvfølgelig skal der også spilles håndbold. Alt i alt skal der 
leges med bolden. 

Karavanen gennemføres på 2 træningspas på 1½ time. Tiderne besluttes i samarbejde mellem 
skole(r) og forening.  
Forslag til tidsplan kan være kl. 9.00 – 10.30 og igen kl. 11.00 – 12.30. 

Karavanen har personale med rundt på touren. FHF aflønner instruktører, som vil være med 
på besøgene, og have planlagt alle aktiviteterne på dagen. Alle materialer der skal bruges, er 
ligeledes med i karavanebilen. 

Krav til foreningen: 

• Foreningen skal være klar til at modtage nye 
medlemmer 

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

• 5 personer til aktiviteter i hallen (I har mulighed for at 
tilkøbe personale ved FHF – kontakt konsulenten)  

• 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 at få besøg af håndboldkaravanen. Find ”Håndboldkaravanen Fyn 2018” under 
kurser i Haandoffice. Klik de moduler af, der passer til de dage, hvor I kan modtage besøg 
senest mandag den 30/04 2018. Opret kontaktpersonen som kursist. 

I uge 18 vil alle ansøgere få besked, om de får besøg af karavanen, og få tilsendt kontrakter til 
forening og skole.   

Spørgsmål vedr. karavanen kan rettes til FHFs kontor, på tlf. 66134311. Læs mere om 
karavanen her. 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
 
Peder Rasmussen 
Udviklingskonsulent 
Ped.fhf@dhf.dk  

 

http://www.dhf.dk/forbund/fhf/aktiviteter/haandboldkaravanen/

