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Velkommen

til 

Brønderslev Håndbold
Informationspjece til nye medlemmer

 

 

 

Vil du også være med på holdet? 

Der er mange gode grunde til at begynde at spille 

håndbold. Her er et par af dem: 

- Sjov og kammeratskab 

Træning, kampe, klubarrangementer og stævner 

er rammen for mange sjove håndboldoplevelser. 

Her får du mulighed for at skabe venskaber 

bare med dine holdkammerater, men også med 

andre piger og drenge i klubben og andre klubber

- Udfordring og fairplay 

Håndbold er en sport, hvor man bliver udfordret 

både fysisk og mentalt. I håndboldsporten kan 

man nå langt ved hjælp af mod, fight og vilje, og 

fairplay giver positive idrætsoplevelser.

- Holdspil og klubånd 

Håndbold er et holdspil, hvor man skal kæmpe og 

arbejde sammen som hold. Man bakker hinanden 

op, og man har en gensidig forpligtigelse over for 

sine holdkammerater, sine trænere og klubben.
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Hold og årgange 
 

BI ungdomshåndbold spille på alle niveauer. Størstedelen af 

ungdomsspillerne træner en til tre gange om ugen og deltager derudover 

sammen i forskellige aktiviteter i foreningen. 

 

Netop sammenholdet i klubben - på tværs af køn og alder – er med til at 

fastholde mange unge i håndboldsporten. 

 

BI håndbolds børnehold starter fra 4 -  8 år. De mindste børn træner 

sammen, men fra 8 år og op er holdene opdelt efter køn. Klubbens 

ungdomshold er børn/unge i alderen 9 – 16 år. På seniorholdene spiller 

spillere fra 17 år og op. Børne- og ungdomsholdene består altid af to 

årgange. Se den nøjagtige opdeling på vores hjemmeside www.bi-

net/håndbold, hvor du også kan læse mere om hold, trænere, 

træningstider samt finde kontaktinfo. 

 

Træningen foregår i Brønderslev Hallerne eller på Brønderslev 

Idrætshøjskole, afhængig af hvor vi får tildelt tider. 
 

Indmeldelse og kontingent 
 

Indmeldelse sker ved betaling af kontingent via klubbens hjemmeside. 

Efter indtastning af personoplysninger samt valg af hold/årgang guides du 

videre til betaling. Husk at notere dig brugernavn og password – det skal 

du bruge igen næste år. Du kan træne med de første tre gange, inden du 

skal betale kontingent. Først når kontingentet er betalt vil det være 

muligt at komme med til turneringskampe. Har du inden for de sidste 24 

mdr. har spillet i en anden klub, er det nødvendigt, at BI modtager en 

udmeldelse/et spillercertifikat fra denne klub. Er du i tvivl, hjælper vi dig 

gerne med at skaffe den. 
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BI Håndbold benytter et administrationssystem, som hedder Conventus. 

Her skal der indtastes oplysninger om både spiller og forældre, så man 

kan modtage information om kampe, turneringer, nyheder og aktiviteter i 

klubben. 

 

Udmeldelse skal ske til klubbens turneringsleder eller kasserer, som kan 

være behjælpelig med en udmeldelsesblanket/et spillercertifikat. 

 

Du kan skrive til klubben på bi-haandbold@gmail.com 
 

Rollen som forældre til en håndboldspiller 
 

Klubben og spillerne er afhængige af, at forældrene hjælper til. Der skal 

vaskes spillertøj, køres til kampene og planlægges diverse arrangementer. 

Men det er også værdifuldt for både spillere og trænere bare at være 

med til holdets kampe. I klubben vil vi forsøge at placere så mange 

hjemmekampe som muligt på samme weekend. 

 

Husk at håndbold er en holdsport. Vis derfor respekt og vær positiv – også 

over for dommere og modstandere. Husk at opmuntre og rose både dit 

eget barn og andre spillere. 
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Klubbens værdier 

 

I BI Håndbold tror vi på følgende fire værdier 

 

Engagement Fokuseret og aktiv deltagelse. 

  Alle bidrager til klubbens drift og udvikling. 

  Vi har vilje til sejr. 

 

Rummelighed Åben og konstruktiv dialog. 

  Alle er velkomne i fællesskabet. 

  Vi viser tolerance og respekt. 

 

Fairplay Trænere styrer, spillerne spiller, dommeren dømmer 

og forældrene hepper og klapper. 

  Alle viser respekt for modstanderen uanset resultat. 

  Vi taler pænt – både til og om hinanden. 

 

Udvikling  Sundhed går foran det sportslige. 

  Alle har ret til udvikling til et nyt niveau. 

  Vi ønsker en sund livsstil. 

 

 

 

 

Vi glæder os til at møde dig 
 

 

 

 

                              Følg BI Håndbold på Facebook. Find os og ”synes godt om” 


