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Klubbens vision, mission, og værdier 
 

Vision 

Folding-Brørup håndboldklub skal være byens fortrukne fritidsaktivitet/sport for børn, 

unge og voksne. 

Mission 

Vi skaber gode oplevelser ved at spille håndbold.  

Vi tilbyder et attraktivt træningsmiljø og et godt socialt sammenhold på tværs af hold og 

alder.  

Vi er en håndboldklub, hvor der er plads til alle, hvor børn, unge og voksne trives og 

udvikles. 

Værdier 

• Et stort engagement. 

• Et fantastisk socialt sammenhold. 

• Et godt sted for børn og unge. 

• Et attraktivt træningsmiljø. 

Udvikling, stævner, håndboldture, sjov og hygge, her er der er plads til alle.  

Målsætninger 

• Der skal være voksne trænere tilknyttet til alle børnehold. 

• Vi skal arrangere sociale arrangementer for det enkelte hold, men også på tværs af 
holdene.  

• Vi skal fastholde og tiltrække frivillige i klubben. 

• Vi skal fastholde bankospil. 

• Klubben skal have en stabil økonomi. 

• Vi skal tiltrække og fastholde sponsorere.  

• Give børn og unge gode oplevelser ved at spille håndbold. 

• Lære spillerne fællesskab og holdånd igennem håndbold spillet. 

 

 

 



 

Kontaktpersoner 
 

 

 

 

Håndboldudvalget 
Håndboldudvalget har det overordnede sportslige ansvar i klubben. Her sørger man 

blandt andet for tilmelding til turnering, påsætning og udvikling af trænere, deltagelse i 

stævner, etc.  

Håndboldudvalget og formanden for klubben er klubbens primære kontaktpersoner. Det 

er dem I skal henvende jer til, med de spørgsmål og udfordringer I ikke ønsker at gå til 

træneren med.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Trænere 
Vi er i klubben glade for at have kompetente trænere til alle vores hold. 

Det kan være en stor udfordring at finde alle de trænere som vi har brug for. 

Vi opfordrer derfor forældre der har lyst og mulighed, til at melde sig som trænere eller 

holdledere.  

Med flere trænere og holdledere, der er tilknyttet hvert hold, jo nemmere er det, at få 

planen og dagligdagen til at hænge sammen. 

Ud over det sportslige ansvar har trænerne også fokus på, at børnene lærer god sportslig 

opførsel og at være en god holdkammerat. 

Trænerne arbejder på at alle børn føler sig velkomne og får gode succesoplevelser både 

til træning og kampe.  

Der indhentes en børneattester på vores trænere, der har med børn og unge at gøre. 

Klubbens forventninger til forældre 
Vi forventer, at I bakker op om klubben og trænere.  Vi forventer, at I har en positiv 

adfærd omkring holdet, modstandere, dommere og træner. 

Derfor: 

• Hav fokus på spillet frem for resultatet. 

• Kom med positive tilråb til holdet ved kampe. 

• Meld afbud til træning – det gør det nemmere at planlægge en god træning. 

• Hav tillid til trænerne og lad dem styre holdet. 

• Tal altid pænt til og om de andre børn og forældre, trænere, dommere og 
modstandere. 

Oplever I udfordringer, så drøft det i en god tone med træneren eller gå til 

håndboldudvalget. 

Det forventes, at I hjælper holdet med: 

• kørsel til og fra kampe, 

• vask af spilletøj, 

• hjælpe ved jeres barns holdarrangementer, 

• meld afbud til træning og kampe i god tid. 

Derudover opfordrer vi til, at I hjælper til ved klubarrangementer der kan bidrage 

økonomisk til klubben såsom Brørup Cup, banko og andre arrangementer.  



 

Forventninger til spillerne 
Vi forventer at jeres børn kommer med en god positiv adfærd og stemning 

Derfor: 

• Tal altid pænt til og om de andre børn, trænere, dommere og modstandere. 

• Sig altid tak for kampen. 

• Behandl klubbens udstyr/lokaler med respekt. 

• Hjælp til ved dommerbord fra U13.  

• Hjælp til med oprydning efter træning. 

Tilmelding og betaling 
De ok at prøve om man har lyst til at gå til håndbold, men kontingentet skal betales 

senest 30-09 i efterårssæsonen og den 31-01 i forårssæsonen. 

Man betaler og tilmelder sig ved, at gå ind på www.fbhk.dk og vælge holdtilmelding. 

Herefter kan man vælge det hold, der skal spilles på og betale. 

 

Har man udfordringer med at betale kontingent, udstyr og evt. transport, så er der 

mulighed for at søge om hjælp ved Broen i Vejen. 

Broen har til formål at hjælpe udsatte børn og unge mellem 6-17 år, således at de får 

mulighed for at være aktive i et lokalt fritidstilbud.  

BROEN Vejen - hjælper udsatte børn til en aktiv fritid (broen-danmark.dk) 

Klubbens økonomi 

Klubbens økonomiske sammensætning og fundament består i høj grad af indtægter fra 

kontingentindbetalinger, bidrag fra vores trofaste sponsorer, Brørup cup, Banko og 

kommunalt tilskud. Det skal dække udgifter til bl.a. halleje, dommere, trænere, 

deltagergebyr til stævner m.v. 

Vigtigst af alt er at vores indtægter overstiger vores udgifter, for på den baggrund er vi i 

stand til at drive en økonomisk velfungerende klub.  

 

 

 

 

http://www.fbhk.dk/
https://broen-danmark.dk/vejen/


 

 

Klubtøj 
Hvert andet år kan man købe nye klubdragter.  

I efteråret i lige år vil de nye klubdragter og klubtøj kunne købes på vores hjemmeside: 

https://webshop.ikon-ke.dk/shop/249-folding-broerup-haandboldklub-medlemmer/ 

 

Boldstørrelser 
 

Alle håndboldspillere fra U15 skal medbringe egen håndbold til træning. 

 

Sponsorudvalget 
 

Sponsorudvalgets primære opgave er at koordinere kontakten mellem vore sponsorer, 

håndboldklubben samt vores tøjleverandør. 

Hvis I som forældre har lyst eller kendskab til firmaer, der ønsker at sponsere spillertøj, 

bedes I formidle kontakten til sponsorudvalget: 

Erik Ellegaard, Mobil 23 25 53 58, e-mail:  ellegaard.erik@gmail.com 
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Info om klubben og håndboldholdene 
 

Hjemmeside og Facebook 

På vores hjemmeside samt Facebook kan du finde oplysninger om klubben samt billeder 

og tekst om de forskellige arrangementer, som håndboldklubben afholder. 

Klubben vil via både Facebook og www.fbhk.dk annoncere hjemmekampe og klubbens 

aktiviteter i hallen, så vi kan få hallen godt fyldt op. 

Følg FBHK på Facebook  

www.facebook.com/Folding-Brørup-HK-181393408737531/ 

De fleste trænerer opretter Facebook-grupper til deres hold og her vil information 

vedrørende holdet komme. 

 

DHF App´en 

Du kan med fordel downloade DHF app’en, tilføj dit barns hold i favoritter og du har 

hurtig adgang til hvornår kampe spilles, stillinger og resultater. 
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