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Håndboldudvalget                            
 
 
I dette udvalg er der 4-6 personer. 
 
De er ansvarlige for både ungdomshåndbold og seniorhåndbold.  
 
Da der endnu ikke er en hal i Kragelund, så har seniorhåndbolden 
”hjemmebane” i Vestergade hallen i Silkeborg. Det er her der trænes 
og spilles hjemmekampe og desuden afholdes andre 
håndboldarrangementer. Håndboldudvalget har et rigtig godt 
samarbejde med bestyreren af Vestergadehallen. 
Haltider skal søges gennem kommunen og det skal ske allerede i 
januar måned for den efterfølgende sæson. 
Ungdomsholdene træner i Funder hallen og i Gymnastiksalen, så her 
er det bl.a. skolen og de andre udvalg (samt anden forening) man skal 
samarbejde med. Evt. også hvis der skal investeres i nye fælles 
rekvisitter. 
 
Udvalget har en stor opgave i at skaffe trænere til alle hold og 
planlægge sæsonen som starter i august måned og slutter i april 
måned. Holdene skal tilmeldes turneringer i starten af august måned. 
Som regel kan man skæve til sidste sæson, mht. medlemsantal og 
derudfra tilmelde hold.  
Når man planlægger trænings tider, så er det en god ide’ at snakke 
sammen med de andre udvalg, så man på den måde kan tage hensyn 
til at nogle dyrker flere sportsgrene. 
 
Udvalget bestemmer også selv hvordan de vil aflønne trænerne. 
Dog skal der hvert år laves et budget som helst skal overholdes og 
give overskud. Hvis det bliver nødvendigt med større investeringer af 
en eller anden art (f.eks.  nye rekvisitter) så kan udvalgsformanden 
tage dette op til drøftelse og godkendelse på et bestyrelsesmøde. 
 
 
Håndboldudvalget har en meget udførlig årsplan som beskriver 
udvalgets arbejde - måned for måned -, samt hvem der er ansvarlig 
for opgaverne i udvalget.  
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Bl.a. hvornår og hvem der skal bestille træningsdragter – hvornår der 
skal tilmeldes hold til turneringer – hvornår rekvisitterne og spillertøj 
skal gennemgås osv. (kontakt udvalget for mere information) 
Men det er meget vigtigt for udvalget at have en sådan plan at læne 
sig op af, så man ikke glemmer nogen opgaver. Ofte skal man tænke 
½ år eller 1 år ud i fremtiden. 
Flere af de vigtigste punkter er dog også markeret på den fælles 
årskalender for FK73. 
 
Ud over det ”daglige” arbejde i udvalget, så afholder håndbold 
også træningsweekender for spillerne og sender trænere på relevante 
kurser. 
 
Et andet stort projekt som håndboldudvalget har arbejdet hårdt med 
i sæsonen 2004/2005 og fortsat arbejder med, er fokus på 
børnehåndbold. De er således blevet certificeret, fordi de har gjort en 
masse for børnehåndbold og skabt et godt idrætsmiljø for børn. 
Det er ikke bare tomme ord – faktisk er det et meget målrettet 
projekt, som er beskrevet ned til mindste detalje i samarbejde med en 
konsulent fra JHF kreds 6 og Danmarks idræts forbund. 
 
Som alle andre udvalg under FK73, så er håndboldudvalget også 
forpligtet til at skaffe ”hjælpere” til f.eks. sponsorcykelløb og 
midsommerfesten. Det er heldigvis ikke noget problem – da mange af 
håndboldspillerne velvilligt stiller op når der er behov. 
Bidrag til klubbladet er velkomne, mens årsberetningen skal skrives 
inden 1.februar, så den bliver offentliggjort inden 
generalforsamlingen. 
 
 

 


