Koncept beskrivelse

Skolehåndboldstævne
1.-5. klassetrin
www.dgi.dk

DGI ønsker at hjælpe foreningerne med at styrke rekrutteringen af børnemedlemmer
til klubben.
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At give børn gode håndboldoplevelser sammen med deres klassekammerater,
er med til at øge sandsynligheden for at de får lyst til at prøve at spille håndbold
i deres fritid.
FORMÅLET MED DGI SKOLEHÅNDBOLDSTÆVNE KONCEPT ER
Skabe en god og aktiv dag for skoleelever med håndbold i fokus.
Sætte fokus på at håndbold er sjovt at spille, og alle kan få en god oplevelse ved
at spille håndbold.
Styrke rekrutteringen af nye håndboldspillere til den lokale håndboldklub.
Styrke håndboldsportens synlighed i skolen.
DGI STÅR FOR FØLGENDE
Laver indbydelse til skolehåndboldstævnet.
Udsender indbydelse til aftalte skoler, samt følger op med telefonopringning
til skolen.
Står for tilmelding fra skolerne.
Planlægger og udsender stævneprogram til skolerne.
Deltager på dagen med 1 stævneleder (kan deltage med vejledere til kampene
også mod merbetaling).
Kan sørge for indkøb af medaljer til alle deltagerne (mod merbetaling).
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KLUBBEN STÅR FOR FØLGENDE
Booke hallen til stævnet.
Lave opsøgende arbejde ift. at få skolerne til at deltage.
Deltage med vejledere til stævnet, minimum 1 vejleder pr. bane (med mindre andet
aftales med DGI).
DET PRAKTISKE
DGI afholder skolehåndboldstævner fra 1.-5. klassetrin.
Stævnet afvikles over en normal skoledag, oftest i tidsrummet
kl. 9:00 – 13:30.
Skolehåndboldstævner kan afholdes både udendørs og indendørs.
Antallet af baner afgører hvor mange klassetrin man kan afholde på et
skolehåndboldstævne.
Skolehåndboldstævner indendørs kan afholdes som Mini VM. DGI kommer i disse
tilfælde med flag, og skolerne inddeles i lande og spiller som lande i stedet for at
spille som deres skole. Skaber en super god oplevelse og gør det hele lidt sjovere
for eleverne.
Skolehåndboldstævner udendørs kan afholdes både som Street Handball,
totalhåndbold på græs eller Beach Håndbold.
Skolehåndboldstævnerne afholdes altid på små baner med 4 personer på hvert
hold og med bløde bolde (oftest street håndbolde), da dette skaber den bedste
oplevelse for eleverne.

Praktisk og Kontakt
Konsulent, administration og markedsføring:
DGI afholder disse udgifter som en del af foreningens medlemskab i DGI.
Medaljer: (der gives medaljer til alle deltagere): 15 kr. pr. stk.
DGI Stævneleder: 1.000 kr.
DGI vejleder: 750 kr. pr. vejleder
Hvis du har spørgsmål til DGI skolehåndboldstævne koncept, så skriv til jeres
håndboldkonsulent Thor Jensen mail: Thor.Jensen@dgi.dk eller ring på Tlf. 79404661
51266242

www.dgi.dk

