
 

 

UU møde 5. oktober 2021 kl. 17.00-21.00 

 

 

 

Referat:  

 

      Deltagere:  

Ole 
Anja 
Karina K 
Jan 
Karina H 
Lisbeth 
Maria 

 
Gæster: Lis + Kenneth fra Lykkeliga 
 
Lis og Kenneth var forbi for at fortælle lidt om Lykkeliga og hvad det vil sige at lave håndbold for børn 
og unge med udfordringer på den ene eller anden måde. Vi havde ligeledes en god snak om det at være 
en del af en forening. Lis og Kenneth vil afholde et opfølgende forældremøde omkring information om 
foreningen TMS Ringsted Håndbold. Vi arbejder i fællesskab på at arrangere en kamp med Lykkeliga 
holdet i forbindelse med en Herre hjemmekamp. Gerne til foråret 2022. 
 
 



Årshjul:  
Planlægning kampdag – Kampdagen bliver den 28/11. Der skal rykkes på det hvis vi skal nå at få det 
arrangeret. Anja/Karina tager kontakt til gruppen der stod for det sidst.  
Booking af skole og haller til håndboldskole. Booke haller uge 26 Ringsted Sportcenter (A, B, C), Benløse 
+ Bengerd + Asgård – Maria sørger for det   
Planlægning af juleafslutning. Anja/Karina sørger for at skabe kontakt til holdene.   
Status Julestævne (Lund) – kommer nedenfor 
 

• Skrabelodder – præmier  
1 x Gavekort 2500,- Rema1000 Kasernen  
2 x Gavekort 1000,- Ringsted Handelsstandsforening 
10 x Gavekort til Oiishi (a 500,00) 
Bambusastrømper 
Der arbejdes målrettet på yderligere gevinster så den samlede præmiesum kommer over dkk 
30.000. 
 

• Status Lund – 224 spillere/43 ledere = 267 – mangler +30 pladser – der er brug for en ekstra bus. Vi 
må høre håndboldvennerne om de evt. vil støtte.  Eventuelt spørge om der er nogle som vil kører i 
bil.  
 

• Forespørgsel fra Søren Baagøe. Der er kommet forespørgsel fra et par piger der er på efterskole, der 
dér har samlet et hold der gerne vil til Lund. Vi vil høre hvor pigerne kommer fra? Hvis der ikke er 
chance for at de kommer til TMS efter endt efterskole, så er det ikke relevant.  
 

• Lykkeliga – 9 tilmeldte + 3 der ikke er meldt ind endnu.  
Snak om hvad det vil sige at være i en Forening. Hvilke aktiviteter der er med til at få Foreningen til 
at løbe rundt. Holdet søger fonde, da de har svært ved at deltage i øvrige arrangementer (salg af 
skrabelodder/Bambusa). Vigtigt at synliggøre holdet på de sociale medier. Forslag om planlægning 
af Lykkeligastævne i Ringsted, træningskamp. 
 

• Resultat Bambusa – godt salg ikke mange returstrømper. Må betragtes som en succes for både 
holdene og foreningen som helhed. Fedt. 
 

• Status Salming – ikke så meget nyt. Til og med U13 D+P er meldt klar til udlevering, på nær de store 
størrelser/nogle shorts. De store størrelser er landet i Sverige. Trænerpakke bestilt til prøvning.  
 

• Juleafslutning – Anja. Ønske om at afholde juleafslutning ifm. dobbeltarrangement 18/12 
 

• Opfølgning sponsorgruppe. Der skal samles en sponsorgruppe. Vigtigt med budskabet omkring 
behovet for en stor sponsorgruppe, idet ”støtten” fra TMS A/S neddrosles markant de kommende 
år. Der SKAL stilles en repræsentant til sponsorgruppen fra hver årgang. Første møde bliver 
umiddelbart efter nytår. Ole skriver ud i træner/manager gruppen.  
 

• Opfølgning Det Grønne Hjørne til damekampe. Karina Heegaard har været i dialog med Dame 1. 
Afventer Claus Vinding/Winni om hvordan de gerne vil have det. Vi skal skubbe til trænerne for at få 
spillerne til at møde op til damekampe. Damerne sætter meget stor pris på, at der er opbakning fra 
børne- og ungdomsspillerne. Damerne stiller ligeledes gerne op til en træning hos ungdomsholdene, 
så husk at spørge efter dem. Det kræver at vi også selv er udfarende. 
 



• Halfordeling – Ringsted Idræts Union. Jan har deltaget i opstillingsmøde, men blev ikke valgt ind. Vi 
har 3 stemmer, men det kræver at vi stiller op. Der er møde igen til foråret. Vi må forberede os lidt 
bedre til valget næste gang så der kan komme nye kræfter ind i halfordelingen. 
 

• Forespørgsel Jesper P – hjælp til kommunal julefrokost. Anja/Karina tager kontakt.  
 

• Opdateret trænerkontrakt – deadline for aflevering af bilag tilføjet. 
 

• Afventer evt høring fra HRØ/DHF vedr. spillercertifikat der ikke har været hentet til Ringsted fra 
2017 
 

• Vi har modtaget henvendelser vedrørende U15P – punktet er blevet gennemgået og der følges op 
på et møde.  
 

• Efterskoleelever turnering. Overvejelse omkring mulighed for at spille turneringskampe for 
efterskoleelever med e-spillercertifikat. Nyt kontingent indføres til 1000,- hvor efterskoleelever kan 
spille med i turneringskampe når de er hjemme i weekenden (inkl. spillertøj). Hvis der er trænere 
der ønsker spillere på denne ordning, skal der rettes henvendelse til Jan Rømer. Efterskoleelever der 
træner med til hverdag betaler stadig fuldt kontingent. 
 

• Den Grønne Tråd – Der er lavet et stort stykke forarbejde af Lisbeth og Karina Heegaard i 
samarbejde med de øvrige sportslige ansvarlige. Punkter og inspiration indhentet fra den nyligt 
afholdte træner/leder aften er inddraget. Nu bliver den afsluttende korrektur foretaget hvorefter 
Den Grønne Tråd Frigives.  
 

• Evaluering af trænerkomsammen. Rigtig godt – stor ros fra trænerne. Det er bestemt noget der skal 
gentages – der er lovet 2 arrangementer pr. sæson – 2. arrangement kunne foregå online. 
 

• Manager møde (evt. online) – næste managermøde start november med info om aktuelle 
aktiviteter. 1 time på teams. Jan indkalder. 
 

• Procedure træneransættelser næste sæson. Der opfordres til, at trænerne også selv melder ind i 
hvilket omfang de er klar på en ny sæson. De sportslige ansvarlige skal allerede i november ligeledes 
i gang med at have fat i trænerne, for at afdække trænerkabalen.  
 

 
Næste møde 2/11 – Maria indkalder  


