Velkommen til
IF Hasle KFUM Håndbold

Billederne er taget af fotograf
Rikke Grøn Larsson
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Hvem er vi?
Vi er glade for at kunne byde dig velkommen til IF Hasle
KFUM!
K-F-U-M står for Kristen Forening for Unge Mennesker.
Dette betyder dog langt fra, at man skal være kristen for at
kunne spille håndbold hos os, blot at vi vægter værdier som
fællesskab, gensidig respekt og ansvarlighed.
Hasle KFUM er en håndboldklub med fokus på personlig
udvikling, socialt samvær og en god atmosfære – her er der
plads til ALLE!
Vi holder til i Haslehallen, som ligger sammen med Hasle
skole, Herredvej 15, 8210 Århus V.

Kontingent
Vi opkræver kontingent én gang på en sæson – i oktober.
Prisen for en hel sæson er:
U8
(årgang 09/11)
450 kr.
U10 (årgang 07/08)
775 kr.
U12 (årgang 05/06)
850 kr.
U14 (årgang 03/04)
950 kr.

Træningstider
Da vi i år har fået lidt mere tid i hallen, men samtidig har flere
hold, ser træningstiderne ud som følger. Det er fortsat vigtigt
at alle spillere møder omklædte og til tiden:
U8
Fredag 17.00-18.00
U10 drenge Tirsdag 17.00-18.00 og torsdag 18.00-19.00
U10 piger
Tirsdag 16.00-17.00 og torsdag 17.00-18.00
U12 drenge Tirsdag 18.00-19.00 og torsdag 16.00-17.00
U12 piger
Tirsdag 16.00-17.00 og torsdag 17.00-18.00
U14 drenge Tirsdag 18.00-19.00 og torsdag 18.00-19.00
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Hvad forventer vi af dig og din familie?
Hasle KFUM er bygget op omkring frivilligt arbejde – trænere
og ledere får altså ikke løn for at træne hvilket betyder, at
klubben er afhængige af jeres hjælp.
Vi håber og ønsker derfor at:
•I er positive og hjælpesomme over for trænerne
•I kommer og ser jeres børn spille kamp i Hasle
•I hjælper til med trøjevask og kørsel til kampe
•I giver en hjælpende hånd til Tivoli Cup Friheden (Se side 7)
•I deltager i forældremøder og bakker op omkring sociale
arrangementer – evt. bager kage eller andre opgaver
•I engagerer Jer i klubben og Jeres børns hold

Forældremøde
I starten af sæsonen vil der blive afholdt et forældremøde,
hvor I vil blive præsenteret for jeres børns trænere samt høre
om planerne for holdets sæson.
Mens I er til møde vil der være aktiviteter for jeres børn i
hallen – både spillerne og deres søskende.
Efter mødet er der fællesspisning for både forældre, spillere
og søskende.
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Arrangementer i løbet af sæsonen
Fællesdag i ungdom:
Vi forsøger at få så mange ungdomskampe placeret på
hjemmebane og laver en fælles dag i ungdom. Vi mødes til
kampstart og hepper på de andre hold og hygger i hallen.
Efter kampene går vi i klubhuset og laver nogle fælles
aktiviteter.

Juleafslutning:
Vi gentager successen fra sidste år med lagkageturnering og
julebongo.
Lagkageturneringen foregår på den måde, at de tilmeldte
bliver delt ind i hold på tværs af årgangene. Hvert hold får
tildelt en rolle, som de skal klædes ud som.
Der er præmier til de 3 bedst udklædte og det hold, der
vinder turneringen.
Julebongo foregår efterfølgende i klubhuset, hvor der er
masser af fine præmier.
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Djurs sommerland:
Som afslutning på sæsonen tager hele ungdomsafdelingen i
Djurs sommerland en lørdag Maj, hvor vi prøver
forlystelserne, bader eller hvad den enkelte lyster.
Til middag mødes vi alle og griller eller spiser sin medbragte
madpakke.
Generelt:
I løbet af sæsonen kan de enkelte trænere arrangere noget ud
over de ovenfor beskrevne arrangementer.
I vil stadig få sedler, når der sker noget i Hasle – dette er blot
et forsøg på at lette jeres planlægning.
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Stævner
Vi tager af sted på to stævner årligt
Tivoli Cup Friheden
Dette er et stævne, som Hasle KFUM selv afholder, hvilket
giver os mulighed for at tjene penge ind til klubben. Det er
derfor utrolig vigtigt med frivillige hjælpere – bl.a. jer forældre
(ungdomsafdelingen får 40 kr. pr. time pr. forælder).
Et opstartsstævne som dette er rigtig godt til at ryste spillerne
sammen efter en lang sommerpause fra håndbold.

Håndbold og tørklæder
Man kan sagtens spille håndbold, selvom man går med
tørklæde, men der er nogle bestemte regler, der skal
overholdes:
Tørklædet skal være af blødt, elastisk materiale. Det skal sidde
stramt omkring håret/ørerne og evt. bindes bag på hovedet
med så korte stropper som muligt (max. 5 cm). Tørklædet må
ikke have kontakt med halsen.
Billederne viser et tørklæde, der er lavet som en slags
stramtsiddende hue.

FM i Ikast
KFUMs Idrætsforbund afholder forbundsmesterskaber én
gang om året i slutningen af håndboldsæsonen, og det skal vi
selvfølgelig med til. Vi ser det som en god måde at slutte
sæsonen af på.

Vigtig info!
Vi har indgået en rigtig god aftale med Nybolig, som
sponsorerer vores ungdomsafdeling.
Aftalen går ud på, at vi får 3.500 kr. hvis I eller nogle I kender
SÆLGER jeres bolig gennem Nybolig Åbyhøj og siger, at I har
hørt om dem gennem IF Hasle KFUM.
Kontakt Nybolig på telefonnummer – 8943 4444
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Trænere
U8:
Søren Loft
Tine Sole
U10 piger:
Mariann Padkær
Peter Loft
Jesper Lauridsen
Marie-Louise Christensen

Tilmelding til IF Hasle KFUM
bach-loft@stofanet.dk
tinesole@gmail.com

40505470
2714262

mariannpadkaer@gmail.com
20255542
peter@loft-madsen.dk
61650198
jesperlauridsen@me.com
22331005
marie-louise@breboel-christensen.com
27740953

Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18

Køn: (sæt ring) Dreng

Pige

Navn: ____________________________
Fødselsdag: (dd.mm.åå): ________________

U10 drenge:
Lasse Holm-Eilert
Line Loft

holm.las@gmail.com
bachloft@gmail.com

31193055
60446787

U12 drenge:
Tine Sole

tinesole@gmail.com

27142620

U14 drenge:
Jens Bundgaard

jbundgaard@gmail.com

60753697

Adresse: __________________________
__________________________________
Telefon: Forældre __________ Spiller __________
Email:

Ungdomsudvalget
Formand

ungdom@haslekfum.dk

Forældre ___________________________
Spiller _____________________________
Forældrenavne:
Mor_____________ Far______________
Vi har bil: (sæt ring)

Ja

Nej

Forældreunderskrift: _________________
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