VELKOMMEN I BØRNEAFDELINGEN

BØRNEAFDELINGERNE

Vi vil gerne byde dig velkommen som medlem i SGI-Håndbold.
Vi håber det bliver starten til mange sjove og lærerige oplevelser
sammen med gode kammerater i klubben.

Børneafdelingerne omfatter følgende rækkerne:

Med disse holdninger arbejder trænere og ledere på at skabe gode,
sportslige og sociale rammer omkring børnenes aktiviteter i
klubben.

U05 piger / drenge
U08 piger / drenge
U10 piger / drenge
U12 piger / drenge

SPORTSLIGE RAMMER

Med denne lille pjece vil vi gerne fortælle lidt om SGI-Håndbold, vore idéer og holdninger til børnehåndbold. Derudover vil
vi give nogle praktiske oplysninger. Vi kan ikke fortælle alt på
den begrænsede plads, der er til rådighed her, men vore trænere
og ledere eller undertegnede er altid parat til en snak og til at
hjælpe dig.

3 - 5 år
6 - 8 år
9 - 10 år
11 - 12 år

Hver af afdelingerne har en afdelingsleder, som har ansvaret
for hvad der foregår i afdelingen. Afdelingslederne står i nær
kontakt med hinanden og med koordinatoren for den
respektive afdeling.

Vi har udarbejdet en sportslig strategi, kaldet “Den Røde Tråd”,
hvor vi vil skabe den bedst mulige sammenhæng i træningen og
udviklingen af spillere lige fra yngste og nyeste medlem til de
ældste og mest øvede.

MÅLET

U03 - 05 piger og drenge
Børn og forældre mødes i leg baseret på børnenes naturlige
bevægelser. Ideen er gennem legen at styrke og udvikle børnenes
motorik. Håndbolden indgår som et lege-redskab i aktiviteterne.

Rigtig god fornøjelse!
Jan Havsager
Formand
Jens Kristensen Næstformand

KLUBBEN
SGI-Håndbold er en selvstændig klub i “familien af SGI-klubber” med tilhørsforhold til Guldager Idrætscenter. Den har egne
vedtægter, egen bestyrelse og økonomi helt uafhængig af de
øvrige SGI-klubber.

Det er vort mål at nå ud til flest mulige børn og forældre
med tilbudet om at lære håndboldspillet via leg, træning og
deltagelse i kampe. Derfor ser vi det som vores fornemste
opgave, at give både børn og forældre en positiv oplevelse
ved at deltage i håndboldspillet, så dette kan danne
grundlaget for deltagelse i håndboldsporten mange år frem i
tiden.

LEVEREGLER
Formålsparagraffen i foreningsvedtægterne for SGI-Håndbold
lyder:
Foreningens formål er gennem leg, træning og deltagelse i
turneringer og stævner at styrke interessen for aktiv deltagelse i
håndboldspil.
SGI-Håndbold er en klub, hvor der er plads til alle. Klubben er
en breddeklub, men vi har også elitehold i ungdoms- og
seniorrækkerne, hvor de mest ihærdige spillere kan udfolde sig.
Nye medlemmer skal tilmelde sig og betale kontingent via
SGI-Håndbold’s hjemmeside med følgende oplysninger:
:
Navn:
……
Fødselsdag ……
dato
mdr.
år
Adresse
……
Telefon nr. ……
Mobil nr. ……
E-mail
……

For at sikre et godt trygt miljø for børnene, har vi nogle
enkle “leveregler”, der dannet grundlaget for aktiviteterne til
træning, kampe og stævner.










Det skal være sjovt at gå til håndbold
Der skal være plads til alle
Børnene skal være i centrum, og forældrene skal være
med
Vi skal samarbejde og respektere hinanden
Børnene skal udvikles til gode håndboldspillere og lære
holdspillet (teamwork)
Udgangspunktet er i barnets evner og færdigheder
Vi spiller med i turneringer - det er sjovest at spille mod
andre
Vi deltager i stævner til efterår, jul og påske
Det er sjovest at vinde - vi spiller for at vinde

U06 - 08 piger og drenge
Håndbolden tager udgang i leg med bolden og børnenes naturlige
bevægelser. Formålet er at give børn op til 8 år mulighed for at
spille håndbold på et niveau, der er afpasset til deres fysiske,
psykiske og sociale udvikling.
U10 – piger og drenge
Målet er at fastholde interessen for håndbold hos de 7-10 årige.
Der er stadig meget leg i grundlaget for træningen og kampene.
Det skal være sjovt for både nybegyndere og øvede at være med.
Samarbejdet med forældrene omkring spillernes udvikling og
aktiviteterne omkring holdet prioriteres højt. Samtidig tilstræbes
det at give dem lyst til at deltage i SGI-Håndbolds klubliv og
danne grundlag for klubbens fremtid.
U12 piger og drenge
Denne afdeling danner overgang til det egentlige håndboldspil.
Det er vort mål, at trænernes kvalifikationer i denne aldersgruppe
lever op til behovet for at lære de basale håndboldtekniske
færdigheder og samtidig udvikle spillernes tekniske evner og
forståelse for spillet. Samtidig holdes der øje med forskellen i
børnenes fysiske udvikling. Det er vigtigt, at der fortsat er et tæt
samarbejde med forældrekredsen omkring holdet og aktiviteterne i
klubben - ikke mindst aldersgruppens behov for oplevelser og
socialt samvær.

ANSVAR OG OPGAVER
I SGI-Håndbold lægger vi vægt på fællesskab og samarbejde. Vi
mener børn, udvikler sociale og spillemæssige kompetencer bedst
med afsæt i disse værdier. Vi opfordrer til, at forældre til spillerne
tager del i det fællesskab.
Vi håber at børneafdelingen kan skabe sammenhæng i spillernes
oplevelse af håndboldsporten. Blandt andet ved at dele ansvar og
opgaver omkring holdet mellem:

Spilleren

Forældrene

Afdelingen

Klubben

NYTTIGE TELEFONNUMRE

Spilleren

møde op til træning og kampe med godt humør

bakke holdkammerater op til træning og i kamp

vise respekt for med- og modspillere, træneren og dommere

huske at melde afbud når man ikke kan komme

huske at aflevere de sedler man får af træneren til forældrene

Træningstider:
kl.
U05 mix onsdage 16.15-17.00 i
U08 dr.
tirsdag 16.00-17.00 i
U08 pi.
tirsdage 16.00-17.00 i
U10 og U12 se www.sgi-haandbold.dk

hal
Guldager
Guldager
Guldager
Guldager

Træner/Afdelingsleder
U05 – piger /drenge Sandra L.Timmner
U05 – piger /drenge Lone Jakobsen
U08 - piger
Line Brunsgaard
U08 - drenge
Line Brunsgaard

28741070
53371127
31715793
31716793

U10 - piger
U10 - piger
U12 - piger
U12 – piger
U10 - drenge
U10 - drenge
U12 - drenge
U12 - drenge

21598204
61333716
31715793
26346404
22121419
72229411
27202859
51374679

Forældrene

vise interesse og give opbakning for barnets deltagelse i
håndbold

forholde sig til de mails der sendes eller de sedler barnet evt.
får med hjem - de er altid vigtige!

på skift hjælpe m.h.t. kørsel, trøjevask, tidtagning og andet.

melde afbud i tide hvis dit barn er forhindret i at spille

være en god ambassadør for SGI-Håndbold.
Afdelingen (træner og holdleder)

tilrettelægge træningen så den er sjov og lærerig

møde til træning, kampe og sørge for at rammerne er i orden.

sørge for besked til kampe, kørsel, tidtagning, vask m.m.

være med til evt. at lave arrangementer udenfor træningstiden

holde spillere og forældre orienteret (forældremøder)
Klubben

sørge for haltid, trænere, m.m. som er nødvendig for
håndboldspil

sørge for den overordnede planlægning for klubbens virke –
herunder økonomi og turneringsdeltagelse

holde medlemmer, spillere, ledere, trænere og forældre
orienteret, bl.a. gennem mails, facebook og SGI-Håndbold’s
hjemmeside.
www.sgi-haandbold.dk


SGI-Håndbold’s bestyrelse:
Formand
Jan Havsager
Administration
Jens Kristensen
Kasseren
Gert Laustsen
IT - Hjemmeside
Geir Måsøy
Sponsorer
Karina V. Rasmussen
Best. medlem
Dennis Svendsen

Pia Bjerre
Tina Myrup
Line Brunsgaard
Vicki Muff
Irene K. Langerhuus
Kim L. Kristensen
Michael Pedersen
Claus Hjorth

20134350
21742525
26140478
25259910
26353077
21996006

Guldager Idrætscentrets telefoner
Hal manden - kontor 75 150828 mobil
21798503
Cafe’
Vagt efter kl. 15.15 og weekend
21149499
OpsynG@sepe.dk
VIFR@sepe.dk
21798503
Sport og Event park Esbjerg - info@sepe.dk 75459499
Poul Carlsen
poca@sepe.dk
24797990
SGI-Håndbold’s hjemmeside: www.sgi-haandbold.dk
Sidst redigeret den 31.1.2017

af Jens Kristensen

SGI-HÅNDBOLD
Esbjerg
Børneafdelingen
3 - 12 år
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