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Thy Håndbold
Thy Håndbold er:
For at sætte det lidt i perspektiv
Thy Håndbold består pt. af 11-13. ungdomshold. Derudover er der pt. 3. Dame seniorhold i Thy Håndbold.
Det er Thy`s største håndboldklub og et samarbejde mellem IF Nordthy og Thisted IK da de i sin tid indså, at
samarbejde om (dengang ungdom, nu også damesenior) var vejen frem for at sikre bedre muligheder for de
unge håndboldspillere.

Vi oplever kæmpe opbakning til Thy Håndbold, og ser i øjeblikket en øget interesse for klubben. Vi modtager
mange spillere fra omegnsklubberne. Vi har gode trænere, faciliteter osv.
Vi har styr på det, og vi gør det godt alle sammen i fællesskab, udvalg og bestyrelser.
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Vision
•

Vi ønsker at skabe en attraktiv håndboldklub, hvor
vores hovedformål er at udvikle mennesker.

•

Vi ønsker, at tilbyde et attraktivt træningsmiljø, der
skaber en stor håndbold bredde og hvor vi samtidig
skaber nogle af Danmarks bedste spillere.

•

Vi ønsker at være klubben der udvikler talenter til
eget brug.

•

Vi ønsker at skabe en klub, hvor vi alle arbejder
sammen på, at skabe fælles traditioner, værdier og
målsætning, på tværs af moderklubber.
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Mission
Vi vil udvikle den enkelte spiller.
I U14 vil vi arbejde meget på bredden, men også elitært og struktureret med håndboldspillet. Velvidende at
forudsætningerne for at kunne arbejde med holdet og specifikke løsninger, er at det basale er i orden.
Vi vil fra U16-U18, arbejde mere elitært, hvor vi stiller større krav til at de unge mennesker prioriterer
håndbold. Vi stiller større krav til træner i form af uddannelse og engagement.
Vi vil udbygge og forbedre samarbejdet med Skyum Idrætsefterskole i U16 årgangen for at medvirke til
opbygningen af et elitært univers og være med til at tiltrække håndboldspillere til Skyum Idrætsefterskole
Vi vil i seniorhåndbold være selvforsynende med talenter og spillere. Der er ikke p.t. økonomiske fundament til
at hente spillere udefra. Men de er hjertelig velkommen.
Vores mål er at gøre træningen og omgivelserne så attraktive at de gode spillere kommer af sig selv. Vi er en
udviklingsklub.
Vi vil arbejde for at skabe én fælles håndboldafdeling i Thisted og omegn fra U14 til senior

Vi vil indgå i en konstruktiv dialog med FC Thy Piger for at sikre at det er muligt at spille både fodbold og
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på eliteniveau for at bevare flest mulige spillere
i håndboldmiljøet
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Værdier
Ansvarlighed
• Overfor aftaler med andre
• Sponsorer og andre samarbejdspartnere

Glæde
• Ved at være sammen
• Ved at skabe sammenhold
• Ved at være fysisk aktive og mental stærke
• Ved at udvikle sig som menneske og håndboldspiller

Respekt
• Overfor andre – spillere, ledere, modstandere, dommere, sponsorer, forældre og publikum
• Ved at tolerere andres holdninger, mål og kultur
• Overfor aftaler og valg
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Værdier

Sammenhold

•Når vi tager på ture sammen. (stævner/kampe)
•Når vi har fælles arrangementer
•Når vi hjælper, støtter og tager os af hinanden

Fællesskab

•Ved fælles arrangementer på alle alderstrin
•Ved fælles træninger mellem årgange og køn
•At værne om klubben
•At ”ofre” sig for klubben
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Traditioner - mål
•

Fælles opstartsdag i august

•

Fælles juleafslutning for ungdommen

•

Fælles juletræning sidste træning inden jul (U18+seniorer)

•

Fælles sæsonafslutning for ungdommen

•

Fælles påskestævne for ungdommen

•

”Skyum weekend” (første weekend i efterårsferien)

•

Fælles julestævne for ungdommen (Thy Cup)

•

At have et link mellem ungdomsholdene og seniorhold
En spiller er tilknyttet et hold som gæstetræner
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Målsætning
•

At være områdekendt for at udvikle håndboldtalenter og trænere

•

At være kendt for at have styr på økonomien

•

At være kendt for at få Thy Håndbold til at fungere som én klub

•

At være en god medspiller i Thy og omegn

•

At have ungdomshold i toppen af JHF og på sigt et damehold i divisionerne (min. 3. Division)

•

At være gøre os attraktive for håndboldtalenter i Thy, Mors, Han Herred med særligt fokus på pige/dame
håndbold
At have hold i alle rækker og som min. være repræsenteret i divisionsrækkerne i alle årgange.
At øge fokus på at fastholde U14 drengene i Thy Håndbold ved at ansætte engagerede og dygtige trænere samt
sikre et godt træningsmiljø indenfor de økonomiske rammer Thy Håndbold har

•
•
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Thy Håndbold
Thy Håndbold 2018/2019 er:
Ungdom
•
•
•
•
•
•

U14
U14
U16
U16
U18
U18

Piger
Drenge
Piger
Drenge
Piger
Drenge

4. hold
3. hold
3-4. hold
0-1. hold
1. hold
1. hold

?,

Mie Klitgaard, Heidi Munk, Rikke Thinggard, Michael Søndergaard, Tina Skaarup og Henrik Frost

Frank Markvorsen, Brian Pedersen, Kent Høje Kristensen, ?, Mie Ernst (Adm)
Lars Jakobsen , Søren O. Nielsen og ?

?

Kristian Sørensen og Kasper S. Nielsen
Kristian Sunesen

Senior damer
3. division
Serie 1
Serie 2
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1. hold
1. hold
1. hold

Michael Thomsen og Kim Salling
?
Malene Krüger /Anne Dorthe Søgaard
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Thy Håndbold
• Organisationen
Thy Håndbold
udvalg 4 mand
m/k
Dame
seniorudvalg 2
mand m/k

Team Frivillig
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Sponsorudvalg 4
mand m/k

Sponsor sælgere

Sportsudvalg 3
mand m/k

Team Frivillig

Thy Håndbold

Driftsudvalg 4
mand m/k

Team Frivillig

Eventudvalg 4
mand m/k

Team Frivillig
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Thy Håndbold
• Hvem er vi i Thy Håndbold

Kasper Nielsen
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Malene Kongsted

Frank Kjeldgaard

Kurt Dahlgaard

Thy Håndbold
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Thy Håndbold udvalget
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet styring af Thy Håndbold
Deltage i generalforsamlinger
Deltage i enkelte bestyrelsesmøder
Deltage i udvalgsmøder
Møder med underudvalg
Budgettering
Årsregnskab
Kreds 2. generalforsamling
Forhandle tøjaftaler (pt. sammen med bestyrelser)
Div. Ad hoc. Opgaver
Referater af møder til bestyrelser
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Drift udvalg
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltage i enkelte bestyrelsesmøder
Deltage i udvalgsmøder
Turneringsleder – overtager turneringsansvaret når kampprogrammet er fastlagt i september og december
(f.eks. Flytning af kame efter aftale med trænere)
Kontakt til kreds 2.
Videre sendelse af div. Post/mails til trænere (f.eks. Kampflytning, stævneinvitationer osv.)
Ansvarlig for at trænere får udfyldt, og afleveret børneattester.
Mails fra kredsen vedr. Manglende udfyldelse af holdkort, fiktive spillere osv. – videre sendelse til aktuelle
trænere/holdledere
Tilmelding af trænere til div. Kurser via håndoffice.
Oprettelse af nye trænere/holdledere i håndoffice. Sender brugernavn og password til dem
Effektuerer spillerflytninger via håndoffice
Materialeansvarlig (trænertøj, spillertøj, bolde, træningsmateriel, nøgler osv.)
Referater af møder
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Sportsudvalg ungdom
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltage i udvalgsmøder
Ansvarlig for afholdelse af obligatoriske, forældemøder i samarbejde med trænere
Kontaktpersoner til det enkelte hold
Træneransættelser
Påsætte holdledere i samarbejde med trænere
Skyum samarbejdet (skal denne ligge i en særskilt funktion)
Budgettering
Ansvarlig for kampreferater til hjemmeside, samt aviser (nyt tiltag)
Orientering om generelle tiltag
Sociale arrangementer (evt. sammen med event udvalg)
Stævner (evt. i samarbejde med event udvalg)
Påsætning dommere til døm selv
Restancelister
Midtvejsmøde i december i samarbejde med trænere
Afslutningsmøde i februar/marts i samarbejde med trænere
Kontakt til spillere ved sæsonafslutning/opstart af ny sæson
Sommertræning
03-08-2018
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Dame senior udvalg
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltage i udvalgsmøder
Træneransættelser
Påsætte holdleder i samarbejde med trænere
Afholde trænersamtaler
Kontaktpersoner til det enkelte hold
Ansvarlig for afholdelse af obligatoriske spillermøder i samarbejde med trænere
Kontakt til U18
Opstartsfest
Afslutningsfest
Julefrokost
Stævner
Kontakt til spillere ved sæsonafslutning/opstart af ny sæson
Budgettering
Ansvarlig for kampreferater til hjemmeside, samt aviser (nyt tiltag)
Orientering om generelle tiltag
Restancelister
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Sponsorudvalg
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltage i udvalgsmøder
Møder med sponsor sælgere
Indgåelse af sponsorkontrakter
Sende indgåede kontrakter til fakturering
Holde styr på sælgere
Skaffe nye sponsorater
Ansvarlig for at holdene får tasker med ”prøvetøj” rundt
Bestilling af tøj
Udfylde tøjskema til tøj trykker
Sende tøj til trykker
Udlevering af tøj til holdene
Holdfoto i spillertøj/klubtrøje
Ansvarlig for Thy chancen
Ansvarlig for Garantfest
Referat af møder
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Event udvalg
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltage i udvalgsmøder
Håndboldskole
Opstartsstævner internt (Indtægtskilde) Årgangsopdelt
Afslutningsstævne
Brag i hallen
Fanklub
Nye tiltag (indtægtskilde) sommerfest, juletræsfest, banko, marked – mulighederne er mange og
gode ideer er meget velkomne
Referater af møder
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Sponsor sælgere
Opgaver:
•
•
•

Salg af sponsorater ud fra salgsmateriale, udleveret af sponsorudvalg
Udfærdigelse af sponsorkontrakter
Møder med sponsorudvalget
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Team frivillig
Opgaver i Thy håndbold
Det er også din klub……

Thy håndbold er bygget op omkring frivillig arbejdskraft, til at løse de mange opgaver, der er i en håndboldklub som Thy
håndbold.
Vi/i mangler derfor hænder til:

• Konkrete afgrænsede opgaver
• Tidsbegrænsede opgaver
• At igangsætte nye aktiviteter og tiltag
…….. Hvis vi skal forblive en af Danmarks bedste klubber, har vi/i brug for din hjælp NU!
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Thy Håndbold
Vi mangler personer til følgende:
•

Dame seniorudvalg 2. mand m/k

•

Sponsorudvalg 4. mand m/k

•

Driftsudvalg 3. mand m/k

•

Sportsudvalg ungdom 3. mand m/k

•

Eventudvalg 4. mand m/k

•

Sponsor sælgere (mange)

•

Team frivillig (mange)
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