
 

 

UU møde 6. april 2021 kl. 17.00-21.00 

 

 

 

 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Brian 
Jan 
Maria 
Karina  

 

Gæst:  Karina Heegaard + Lisbeth Berndtson  



Referat 

Vi afventer udmelding om hvilke sportsgrene der kan komme i hal fra 21/4. Vi krydser fingrer for, at vi kan 
komme i gang igen snart, ellers hedder det senest 21/5.  

 

• Sæsonopstart  
Træning i nye årgange fra opstart efter Corona? Hvis vi kommer ind 21/4 så afslutter vi i gamle 
årgange og starter op i alle nye årgange fra mandag 3/5. De små årgange (U4-U9) starter også op 
allerede i maj, da alle hungrer efter at komme i gang.  
Vi vil anbefale, at der er 2 managers på dobbeltårgange, således at der er en for hver årgang, så der 
altid er en der kender spillere og forældre godt. Managerfunktionen er meget vigtig for at holdene 
fungerer optimalt. 
Vigtigt at signalere overfor cheftrænerne at de er ansvarlige for HELE årgangen.  
U8-9 deltager ikke i Lundaspelen 2021. 

 

• Afslutning – skal der kåres årets ++++ spillere?   
Efter omstændighederne afholder vi ikke en stor fælles sæsonafslutning. Afslutning foregår ude på 
de enkelte årgange.  
Mht. pokaler: I år bliver kun årets spiller kåret. Pokal uddeles sammen med en hoodie (alle pokaler 
inddrages, Maria sørger for det via træner/manager gruppen – alle pokaler skal være afleveret 
senest 20/4) 
Kåring af Årets Ungdomsspiller/træner/hold udgår i år. 
 

• Sponsor-setup inkl. materialer. 
Gennemgang af sponsorkataloget. Det er blevet rigtig godt, praktisk og let tilgængeligt for alle dem 
vi håber, vil sponsorere børne- og ungdomsafdelingen. Det er godt at Ungdom og Dame-elite er 
splittet op med hver sit sponsorkatalog. 
Priser for tøjsponsorater er blevet tilrettet. Vi skal blive bedre til at synliggøre os, vha. 
Facebook/Instagram. Når der laves sponsoraftaler, skal vi gøre opmærksom på det på de sociale 
medier.  
Der skal bankes på dørene hos sponsorer + der skal lægges ud til årgangene, at det er NU der skal 
bydes ind, da alle trykaftaler skal være klar senest i juni. Tøjet går i trykken i juli. Managers skal 
have til opgave at lægge ud i forældregrupperne på de enkelte årgange, så forældre har mulighed 
for at byde ind på tryk på spillertøj. 
Sponsorkataloget lægges op på hjemmesiden.  

 

• Håndboldpas 
DHF indfører fra uge 17 håndboldpas til alle spillere, trænere, frivillige mm. i klubberne. Det er eget 
ansvar at aktivere passet. Henrik Sundahl er Håndoffice ansvarlig, så opgaven ligger hos ham. Maria 
spørger Sundahl, om der er noget der skal hjælpes med.  
 

• Velkomstpjece 
Der er lavet en opdateret velkomstpjece. Der er opdateret vedr. de små årgange, samt 
forventninger til forældre. 
Virtuelle velkomstmøder til nye forældre 1/6 + 1/11  

 
 
 



• Sponsorcykling – hvem gør hvad??  
Vi er tildelt 3 cykler. Den ene er fuldtegnet. Nr. 2 sælger damerne. Damerne stiller med 2 spillere 
der cykler. Evt. finde en ”kendt” eller eventuelt et par stykker fra trænergruppen til at cykle på den 
3. cykel. Ungdommen skal sælge cykelsponsorater. 
 

• Håndboldskole 2021 – er der styr på det?  
Det er fuld gang i planlægningen og der afholdes møde vedr. håndboldskolen igen på torsdag.  
Der er god opbakning ift. tilmeldinger. Der er også godt styr på trænerpåsætningen, forplejning ec. 

• Økonomi 
Vi har modtaget DIF’s Coronastøtte, hvilket var tiltrængt. 
Kontingentopkrævningen starter 1/5.  
 
Evt. (bordet rundt) 

- Ole 
- Anja:  

Vi skal blive bedre til at lave arrangementer på tværs af klubben. I boldklubben Skjold har man 
meget gode erfaringer med arrangementer holdene imellem. Feks. fællesspisning en gang om 
måneden for nogle årgange.  

- Brian 
- Jan 
- Karina 
- Maria 

 
 
Næste UU-møde 3/5-21 – Maria indkalder (manager møde fra 17-18)  


