
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN 
til TMS Ringsted Ungdom 

sæsonen 2020/2021 
 

 

 

 



Velkommen 
TMS Ringsted Ungdom byder hermed spillere og forældre velkommen til håndboldsæsonen 2020/2021. 

 

TMS Ringsted Ungdom er delt op i 3 underområder: 

Mikroafdelingen, der har spillere fra årgang 2012 til 2020 (U4-U8) 

Børneafdelingen, der har spillere fra årgang 2007 til 2011 (U9-U13) og 

Ungdomsafdelingen, der har spillere fra årgang 2001 til 2006 (U15-U19(Piger)) 

 

Afdelingernes målsætning er at skabe et åbent, rart og trygt miljø, hvor såvel børn som voksne har 

lyst til at være. Derudover også en afdeling med sammenhold og fællesskab, med håndbolden i 

centrum. Ligeledes er det målet at skabe en vedvarende lyst til at spille håndbold på såvel elite- som 

motionsplan. 

 

 

Holdene  
På vores hjemmeside (www.tms-ungdom.dk) kan ses en oversigt over de forskellige holds 

træningstider og trænere. Hvert hold har også en manager, der er bindeled mellem holdet og TMS 

Ungdomsudvalg. Hvis du er i tvivl om noget så kontakt holdets trænere eller manager, så vil de prøve 

at hjælpe dig. 

 

 

Børneattester 
Der bliver indhentet relevante børneattester på alle, der har noget med vores spillere at gøre.  

 

 

Forældrehjælp 
Det er af stor betydning for klubben, at I som forældre støtter jeres børn i interessen for håndbold og 

bakker op om de praktiske opgaver. 

Som forælder kan du spille ind på mange måder: 

 

➢ Holdmanager (holdkoordinering og bindeled til TMS Ungdomsudvalg) 

➢ Dommerbord 

➢ Chauffør 

➢ Medbringe frugt ved træninger og kampe 

➢ Hjælpe til ved sociale arrangementer, afslutningsfest, juleafslutning og kampdage. 

➢ Hjælpe klubben med afvikling af diverse aktiviteter (Forni´s Cup, Håndboldskole) og herre- og 

damekampe 

➢ Støtte op om klubbens aktiviteter som fx skrabelodssalg. 

 

På nogle hold har forældre lavet sociale arrangementer som bowlingtur, videoaften eller overnatning 

for hele spillertruppen. Denne form for arrangementer er af stor betydning for spillernes sociale liv og 

er altid populære. 

 

Desuden forventes det, at forældre bakker op omkring salg af de opgaver der uddelegeres til spillerne 

som en del af klubånden. Dette er fx skrabelodder eller opgaver til seniorkampe. 

 

Kontakt holdets trænere for nærmere information. 

 

Du kan melde dig ind i Facebook gruppen ”TMS Ungdom – frivillige” hvor vi skriver ud om 

opgaver vi har brug for hjælp til.  

 

Medlemskab 
Spillere skal være medlem af TMS for at kunne spille kamp for klubben. Indmeldelse og bindende 

betaling foregår via vores hjemmeside. Spillere opretter en profil. Her kan de angive egen mail-

adresse og forældres. Det er vigtigt, at forældre-mailadresser noteres her, da kommunikation fra TMS 

til spillere og forældre går via hjemmesiden, som også fås som APP. Udover e-mails vælger nogle 

trænere at kommunikere med spillerne via lukkede facebook-grupper. 

http://www.tms-ungdom.dk/


Hjemmeside og sociale medier 
På www.tms-ungdom.dk har vi meget information til jer som forældre og spiller. Du kan blandt andet 

se: 

 

➢ Årshjul, der findes på vores hjemmeside. Her kan man hele året rundt orientere sig om vigtige 

datoer, stævner og arrangementer. 

➢ Ungdomsudvalget – Hvem er vi og hvordan kontaktes vi? 

➢ Trænere og ledere – Hvem er vi og hvordan kontaktes vi? 

➢ Nyheder fra holdene (Vi modtager også gerne nyheder fra forældre via ”Indsend nyhed” 

➢ Resultater fra alle hold i DHF’s turneringer 

➢ Shop, hvor du kan købe spiller- og klubtøj 

➢ Diverse vejledninger 

 

Husk også at følge os på facebook (facebook/TMSUngdom) og Instagram (@tmsungdom) hvor vi 

lægger mange ting op når vi er til stævner og fra vores hverdag i klubben.  

 

Sponsorer 
I alle klubber er der altid brug for flere sponsorer og dette gælder selvfølgelig også for os. Det kan 

være svært at finde sponsorer til børnehold og især hold 2 og et evt. hold 3. Hvis du selv har lyst til at 

blive sponsor eller kender nogen, der gerne vil hjælpe os, så henvend jer til sponsoransvarlig Brian 

Støvring: 21561927 

 

Alkohol og rygepolitik 
Alkohol og sport er en rigtig dårlig kombination. I TMS har vi en alkohol - og rygepolitik for 

ungdomsafdelingen, der er helt entydig: Ingen indtagelse af alkohol eller rygning i forbindelse med 

træning, kamp og cups.  

 

Usportslig optræden 
Usportsligt optræden i form af verbale overfald på andre spillere, dommere, trænere eller ved ”dumme 

skriverier” på nettet er meget negativt signal over for andre klubber. 

Vi kan selvfølgelig ikke acceptere dette. Derfor vil spilleren enten få en advarsel eller risikere 

karantæne både mht. træning og kampe.  

Dette gælder selvfølgelig også forældrene, hvor vi henviser til de 10 bud om god opførsel. 

 

De 10 bud til forældre 
1.    Mød op til kamp, hvis I kan – de fleste børn ønsker det. 

2.    Giv opmuntring til alle spillere under kampen – ikke kun dit eget barn.  

       Lad træneren føre ordet. 

3.    Giv opmuntringer i både med- og modgang. Giv ikke uberettiget kritik,   

       men positiv og vejledende kritik. 

4.    Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke træneren 

       under kampe. 

5.    Se på dommeren som vejleder – kritiser ikke dennes afgørelser. 

6.    Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. 

7.    Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.  

8.    Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. 

9.    Vis respekt for arbejdet i klubben – mød op til forældremøder.  

       Hjælp til hvor du kan – man behøver ikke andre forudsætninger for at  

       deltage i klubbens liv, end lyst og engagement. 

10.  Tænk på, at det er dit barn der spiller håndbold – ikke dig. 

 

Vi ser frem til en aktiv, sjov, hyggelig og spændende sæson og glæder os til 

at se jer i hallerne. 

 

Med venlig hilsen 

 

TMS Ungdomsudvalg 

  

http://www.tms-ungdom.dk/


Sponsoraftaler 
 

I TMS Ungdom har vi sponsoraftaler som også kan være en fordel for dig som forælder eller spiller. Vi vil 

derfor gerne opfordre til at man støtter op om disse aftaler: 

 

 

https://www.ok.dk/privat/bestil/benzinkort
https://sportmaster.dk/user/profile?store=65100&team=115299#club
https://sportmaster.dk/user/profile?store=65100&team=115299#club
https://byplakat.dk/?product=ringsted

