
Kære deltager i håndboldskolen uge 42 2015 
 

Om ganske få dage er vi igen i gang med 3 skønne dage med håndbold som fokuspunkt, og vi glæder os. Der er i alt 58 tilmeldte 

håndboldspillere pænt fordelt på U10-U12-U14 og U16. Det er ganske flot, næsten alle medlemmer i disse årgange. Tak for 

opbakning. Dertil kommer 19 instruktører/skoleledere/køkkenfolk. 

 

Søndag: Møde kl. 8.30 omklædt i Mejrup Hallerne!  

 

I skal selv sørge for at komme til Mejrup. Sørg gerne for samkørsel, så alle kan komme af sted. Se deltagerlisten. Der er 

omklædningsrum I må bruge. Der er information, tøjudlevering og fotografering indtil kl. 9.15, hvor træningen starter. Søndag træner 

vi alle i Mejrup til kl. 15.00, hvorefter I selv skal sørge for transport hjem. 

 

Mandag : Aflæsning af bagage på Skave Skole kl. 8.15-9.00!  

Træning starter kl. 9.15 
 

Herefter skal I selv sørge for at komme til Mejrup, hvor træningen starter kl. 9.15. På nær for u14 pigerne, som skal starte dagen i 

Skave Hallen. Alle skal en tur omkring Skave Hallen denne dag. Vi sørger for kørsel frem og tilbage fra Mejrup. Efter træning kl. 15 

bliver alle børnene kørt til Skave og skal være på Skave Skole og i Skave Hallen hele dagen. (Husk liggeunderlag og sovepose, som 

skal stilles ovre på skolen allerede om morgenen.) Vi finder et sovested om eftermiddagen - et klasseværelse til hvert hold. Vi skal 

vide det, hvis nogen har medicin med som de kan/skal tage, så der er en voksen, der er ansvarlig herfor. Mandag aften er det 99% 

sikkert at U18 herrer og/eller 3. div. spiller træningskamp efter aftensmaden - det skal vi naturligvis også over og heppe på. U10-12 

drenge og piger skal lave indløb. Alle er velkomne til at komme og se kampene. 

 

Begge dage: Kom i god tid, så vi ikke bliver forsinkede. Spillerne bliver delt op i 5 grupper, så man følges med de andre på ens egen 

alder.  

 

 

Det er super fint at medbringe sin egen bold, samt drikkedunk og træningstrøje/bukser. Hvis du er skadet, så kom alligevel, for der er 

masser at se på og hjælpe med. 

 

Træningen vil være meget alsidig, intens og afpasset efter alder og niveau. Der vil være kendte og ukendte øvelser instrueret af 

kendte og ukendte instruktører. Desuden vil der være særlig målmandstræning, mental træning, individuel træning, kørestole, 

koordinationsøvelser med fokus på landing og forebyggelse, styrketræning, fartmåling af skud og forhindringsbane på tid.  

 

Der er hver dag indlagt en længere frokostpause, hvor der efter spisning er frit spil i hallerne eller mulighed for anden social aktivitet. 

I får frokost (rugbrød/grovbolle - alt det I kan spise), så I skal ikke medbringe madpakke, men derimod evt. penge til kantinen, som 

er åben i pauserne. Det skal dog også nævnes, at I får frugt og saft i en lille pause både formiddag og eftermiddag.  

 

Vi har stadigvæk klubfølelse som en vigtig del af håndboldskolen.  

Allerede på torsdag tager vi forskud på Håndboldskolen og opfordrer alle til at komme i hallen og se 3. division spille 

turneringskamp mod Kolding HK. Vi finder tønderne frem, og sørger for at lave god stemning fra kl. 19.30. 

 

Tusind tak for opbakning og hjælp til madlavning, kørsel, bagning, nattevagt og ansvarsopgaver. Uden jer kunne det ikke lade sig 

gøre. På næste side ses en plan for hjælpearbejdet. Hvis det af en eller anden grund ikke passer jer fx pga. tidligere mødetid end 

forventet eller andre ændrede planer, kan I bytte indbyrdes. 

 

Vi ses til 3 aktive dage ! 

 

Med sportslig hilsen 

 

Solvejg Vorre Siems 3022 5743 

Peder Bjerregaard 2711 9928 

Mirjam Løbner Kristensen 2673 0330 

 

PS 

Ring eller spørg os i hallen, hvis I er i tvivl om noget, eller undrer jer. 
Også hvis jeres barn evt. skal hentes inden sengetid mandag. 
 


