
                
 

Kære håndboldspiller 2016/2017 

 

Velkommen til nye såvel som tidligere håndboldspillere  

 

Vi fastholder i den kommende sæson, at spillerne selv skal have deres egen håndbold med til 

træning.  

 

Mange spillere har allerede deres egen håndbold i korrekt størrelse, men til de spillere der ikke 

måtte have, vil håndboldklubben være behjælpelig med at bestille håndbolde fra Sport24, til en 

fornuftig pris.  

 

Nedenfor har vi indsat et skema, der viser hvilken boldstørrelse der skal bruges til de forskellige 

aldersgrupper: 

 
Boldstørrelse Omkreds Vægt Alder 

Str. 0 - læder 46 225-300 g U6 & U8 begge køn 

Str. 0 - læder 46 225 g U10 begge køn, U12 piger 

Str. 1 50 290 g U12 drenge 

Str. 1,5½ 52 320 g U14 piger 

Str. 2 54 325 g Damesenior/U18 piger, U16 piger, U14 drenge 

Str. 3 58 425 g Herresenior/U18 drenge, U16 drenge 

 

De bolde klubben kan være behjælpelig med at købe hos Sport24 er fra Select og Hummel, og 

priserne er som følger: 

 
Boldstørrelse Model Select – pris Model Hummel – pris 

Str. 0 - læder Solera: 175 kr. Kids: 135 kr. 

Str. 1 Solera: 175 kr. Kids: 135 kr.  

Str. 1,5½ Solera: 175 kr. Elite: 250 kr.  

Str. 2 Solera: 175 kr. / Ultimate 435 kr. Elite: 250 kr. / Concept 325 kr. 

Str. 3 Solera: 175 kr. / Ultimate 435 kr.  Elite: 250 kr. / Concept 325 kr.  

 

 

Såfremt  du ønsker at købe din håndbold via klubben, skal du bestille og betale via hjemmesiden 

www.fbhk.dk (på samme måde som ved kontingentbetaling).  

Vi har i år valgt 2 tidsfrister for boldbestilling, første gang er senest søndag d. 21. august 2016 og 

anden gang senest søndag d. 18. september 2016.  

Klubben vil efter disse frister bestille boldene hjem og udlevere til spilleren ved førstkommende 

træning efter boldene er hjemkommet.  

  

Ved eventuelle spørgsmål kan henvendelse rettes til Mette (25301890) eller Charlotte (26822572). 

 

http://www.fbhk.dk/

