DGI Totalhåndbold koncept
Hvorfor deltage i DGI Totalhåndboldstævner
DGI’s Totalhåndboldstævner tager udgangspunkt i lokalenetværk mellem klubber
og trænere.
DGI Totalhåndboldstævner har fokus på fleksibilitet og fastholdelse
Fleksibilitet
 Stævnerne skræddersys og tilpasses til klubbernes behov.
 Spilletid, boldtype og antal kampe er til forhandling
 Datoer for stævnerne aftales med de lokale klubber.
Fastholdelse
 I får mulighed for at få alle spillere i kamp.
 Kort transport tid til stævnerne
 Komprimerede stævner med kort ventetid mellem kampene.
 Fokus på den gode oplevelse
DGI anbefaler følgende koncept til DGI’s Totalhåndboldstævner
Ud fra erfaringer med lokale Totalhåndboldstævner fra andre steder i lokalområdet anbefaler DGI dette set-up:
Koncept
Der spilles efter DGI’s Totalhåndbold regler.
 Alle spillere får medalje ved hvert stævne
 Der laves medaljer med forskellige farver, så de spillere der deltager i flere
stævner får medaljer i forskellige farver.
 Der benyttes vejledere til alle kampe. Enten påsætter arrangørklubben vejledere til kampene, ellers vejleder trænerne en halvleg hver.
 Arrangør klubben stiller med en person til dommerbordet, som har følgende
opgaver:
– Styre dommerbordet under kampene
– Speake hvem der skal spille næste kamp
 Der spilles 2*7 minutter i både U6 og U8 rækkerne.
 Der forsøges at der kun er 1 kamps pause mellem hver kamp for det enkelte
hold.
 Alle U6 hold får 2-3 kampe
 Alle U8 hold får 3-4 kampe

 Der inddeles hold i følgende niveauer: U6 Mix, U8 Mix øvede og U8 Mix uøvede.
 Det anbefales at følgende boldtyper bruges til kampene: U6 spiller med Street
Håndbold 42 cm, U8 uøvede spiller med Street Håndbold 47 cm, U8 øvede spiller med COG bold (en COG bold er en skumbold der kan drible). Holdene kan til
en hver tid blive enige om at spille med en anden boldtype.
 Der spilles i mix rækker, med mulighed for at stille med rene pige eller drenge
hold
Tilmelding
Tilmelding til DGI’s Totalhåndboldstævner foregår på følgende måde:
 Når datoerne for de lokalestævner er aftalt, udsendes et stævneoverblik for
alle stævner med tilmeldingslink.
 Der udsendes invitation til hver stævne 1 måned før stævnet afholdes
 Der er tilmeldingsfrist på det enkelte stævne 10 dage inden stævnets afholdelse.
 Der udsendes program til stævnet mandagen før stævnets afholdelse
 Holdgebyret til et enkelt stævne er 150 kr. pr. hold.
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