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Hvem er Stavtrup Håndbold og hvorfor denne politik? 
Vi vil gerne være med til at tydeliggøre vores værdier og principper overfor spillere, trænere og forældre, så vi 
både er med til at udvide og udvikle vores håndboldafdeling i de næste mange år. 
 
Der er rigtig mange  som bidrager med en indsats for klubben: spillere, trænere/holdledere, 
ungdomsudvalg, bestyrelse,  Eventgruppe og ikke mindst hjælp fra de mange forældre gør en forskel og 
bidrager med at udvikle klubben fremadrettet.     
 
Stavtrup håndbold er en klub for alle, så om man er nybegynder eller har spillet i mange år, er der altid 
plads til at blive en del af et hold. Vi arbejder på at fællesskabet er i højsædet på alle holdene, så man også 
kommer hjem med andre oplevelser end  at spille håndbold. 
 
Med denne sportspolitik, åbner vi muligheden for hvordan man som træner eller forældre / leder kan nå 
nogle af de målsætninger vi har som håndboldklub. 
 
Man er velkommen til at komme med gode ideer til, hvordan vi kan udvikle Stavtrup håndbold til at blive 
en endnu bedre håndboldklub at være i. 
 
Vi vil også gennem dette materiale oplyse spillere og forældre om, hvor vigtig det er at de bidrager med 
noget, så vi, som i forvejen hjælper til i klubben, ikke brænder ud efter få år, pga. for få hænder. Der er 
altid noget man kan bidrage med i en håndboldklub. 

Hvem er vi? 
Stavtrup er en by der huser 6000 indbyggere.  I 2013 har håndboldklubben ca. 250 medlemmer som går fra 
miniafdelingen til herre og dame senior afdelingen. 
 
Mini afdelingen er en af de største i Århus kommune med hele 120 børn. Resten er fordelt på 2 U-10 pige 
hold, 3 U-12 pigehold og 2 U-14 pigehold, og vi samarbejder med Viby Håndbold om 2 U-16 pigehold. På 
drenge siden arbejder vi på at få flere til at spille håndbold, men pt. er der kun to drenge U-10 hold. 
 
Seniorafdelingen har på damesiden et 3.div og serie 1 hold, mens der på herre siden er et Jyllandsserie og 
et serie 2 A hold. 
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Foreningens opbygning 
Stavtrup håndbold  er en afdeling under Stavtrup Idrætsforening  og har en bestyrelse som har 7 
medlemmer. Vi har så vidt muligt bestyrelsesmedlemmer som er fordelt på nogle af ungdomsholdene og 
fra seniorafdelingen, så vi er bredt repræsenteret fra de forskellige hold i afdelingen. Derudover har vi en 
turnerings ansvarlig, der koordinerer kampe og haltimer i løbet af året.  
 
I har et ungdomsudvalg som varetager specielle arrangementer, som fælles mad i ungdomsafdelingen, 
åbne og lukkevagter for hallen, og vagtplan for Cafe Siffen som er drevet af forældrehjælp til bl.a. 
weekendens hjemmekampe mm. 
 
I sæsonen 2013-14 vil vi yderligere bestræbe os på at få etableret en Eventgruppe bestående af 2-3 
forældre, der vil kunne bidrage med forskellige arrangementer under ungdomsholdenes hjemmekampene i 
løbet af sæsonen.   
Eventgruppen er pt. Flemming Blåbjerg mobil : 25505082 og Caterina Skovdam mobil : 40118615 
Kontakt dem hvis i har en god ide de kunne bruge. 

Stavtrup håndbolds motto  
”Der er plads til alle i Stavtrup Håndbold”  
 
Holdene opdeles i niveau, og den enkelte spillers placering er trænerteamets afgørelse. Nogle af spillerene 
vil, i takt med deres udvikling,  kunne komme til at skifte mellem holdene. Derfor er det vigtigt for spillere 
og trænerteamet at man på årgangene har et stort fællesskab,. Der kan sagtens opstå fællesskaber på 
tværs af holdene, selv om man ikke spiller på hold sammen. 

Forventninger til en Stavtrup spiller 
Vi forventer at spilleren indgår i fællesskabet på holdet, Holdkammerater skal behandles med respekt  med 
plads til udvikling. 
Vi forventer at spilleren bidrager positivt, både på banen og udenfor 
Det er trænerens opgave at fastlægge taktikken, og vi forventer at du som spiller bakker op om dette. 

Omgangstonen på og udenfor banen 

Omgangstonen i Stavtrup håndbold 
Vi accepterer ikke nedsættene tilråb eller anden form for negativ adfærd overfor medspillere, 
modstandere ledere, trænere og ikke mindst dommere, dette gælder både til hjemmekampe og holdenes 
udekampe. 
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Mobning 
Vi acceptere ikke nogen form for mobning blandt spillerene, og mobberen kan blive udelukket fra klubben. 

Hal-timer 
Når klubben har fået tildelt hal-timer, udarbejdes en fordelingsplan over træningstider med hensyntagen 
til: 
 

 Trænerteamets mulighed for at møde til træning 

 Samspils muligheder på tværs af holdene 

 Mulighed for at de mindste kan gå direkte fra SFO til træning. 
 
Hvis den turneringsansvarlig ser det nødvendigt at placere turneringskampe i træningstiden, skal det være 
koordineret  med det pågældende trænerteam, som har den pågældende træningstid. 
Træningskampe afvikles med respekt for hele den pågældende årgang, og aftales med de andre trænere i 
teamet, dog opfodres der til at der ikke er de store aflysninger i løbet af året. 

Trænere i Stavtrup håndbold 
Det er klubben som ansætter/ engagerer en træner, og det er i samarbejde med en bestyrelses 
repræsentant  og evt. en træner fra det trænerteam som den nye skal være en del af.  
Træner situationen skal være afklaret senest ved afslutningen at den forgangene sæson. Når det er på 
plads skal det hurtigst muligt ligge på klubbens hjemmeside, og sendes ud i Stavtrupbladet, Riposten, inden 
sommerferien og igen i august. 
Trænerne på årgangene har ansvar på hver deres hold, og den træning, der leveres skal tilgodese alle i 
truppen. Trænerne har fælles ansvar for at alle, uanset niveauet hos den enkelte spiller. Træneren skal 
have fokus på spiller motivation og spiller skal have følelsen af, at de er på rette vej.  
Dette stiller store krav til de forskellige træneres kompetencer, og det er en udfordring vi er bevidste om. 
Derfor er der også lavet en trænerprofil på holdene. Profilen skal sikre at træners motivation og 
kompetencer matcher det hold vedkommende skal træne. Profilen skal medvirke til  at alle på holdet får 
oplevelsen af glæden ved holdspil nemlig fællesskabet.  

Adfærd på banen eller udenfor 
Når man er medlem af Stavtrup Håndbold, enten som leder, spiller eller forælder skal man være bevidst 
om, at man er en rollemodel for andre. Vi forventer,  at medlemmet er bevidst om denne rolle. Efterlever 
man ikke de værdier vi har i afdelingen, kan vedkommende, iflg. klubbens vedtægter, i yderste konsekvens 
udelukkes fra klubben. 
 
Eventuelle uklarheder eller uenigheder om holdninger og værdier, søges afklaret i det rette forum med evt. 
trænerteamet eller bestyrelsen.  
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Forventninger til træneradfærd 
Den anerkendende tilgang til spillere og holdet, som man træner i løbet af en sæson, vil sige at kunne tage 
udgangspunkt i det spilleren eller holdet kan, og at man ser på den enkeltes udviklingstrin. Man skal ikke 
koncentrere sig om det de ikke kan, men langt mere bygge på hvad de kan. 
 
Derved vil man kunne sætte sig mål med holdet og spilleren, og det tempo de nye udfordringer skal 
komme i. Når tingene lykkes for holdet og spilleren er parat til at lære nyt, så skal træner med begejstring 
kunne lære fra sig og opmuntre spilleren til næste skridt.  
 
I en anerkendende tilgang er ros vigtig, men man må stadig godt stille krav til den enkelte og holdet. Det 
vigtigste er, at spilleren bliver set, og at vedkommende får forståelsen af, hvad det betyder når man laver 
øvelser til træningen. 
 
Det betyder, at man bør planlægge træningen, der hvor spillerne er, og hvad holdet er klar til at lære, det 
betyder at øvelserne kan være opdelt i flere facetter, så man oplever successen løbende. 

 
Den anerkendende vinkel, skaber tryghed og selvværd hos spillerene, og viser at andre sætter pris på det 
man kan og gør, derved kommer der energi til nye udfordringer på håndboldbanen.  

Forældretrænere 
Som ledere og trænere for Stavtrup håndbold, er vi bevidste om hvor stor en betydning det har for 
klubben, at der er frivillige forældre trænere. Vi sætter stor pris på deres engagement og begejstring, for at 
kunne give ungdommen en god oplevelse i vores lokalområde. 
 
Derfor opfordrer vi til at man er opmærksom på følgende:  
 

 Husk at rose dit barn meget, på lige fod med de andre. 

 Drøft aldrig de andre spillere med dit barn. 

 Diskuter kun dit barns indsats i kampen, hvis dit barn henvender sig. 

 Lad ikke dit barn give beskeder til de andre på holdet. 

 Tag ikke konflikter med dit barn under eller efter en kamp. 

 Husk dit barn har brug for et frirum med de andre spillere, hvor du ikke er der. 

 Lav en aftale med dit barn hjemme om opførsel til træning og kampe. 

 Søg for at du har rigtig gode relationer til spillertruppen. 
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Forældre som hjælper trænerteamet 
Forældre kan blive en vigtig medspiller på holdet, med praktiske opgaver, og er i den grad med til, at holdet 
er klar til kampe med renvasket trøjer og kørsel til udekampe.  

Kørsel til udekampe 
Kørsel til udekampene forgår på skift, er der ikke muligt at køre til den pågældende kamp, skal man selv 
sørge for at en anden kan overtage denne tjans, det er ikke trænerens opgave. 

Foreningsarbejde er samarbejde som kræver arrangement fra mange 
For at få foreningslivet til at fungere, kræver det frivillige hænder der løser de opgaver der nu måtte være, 
ellers dør idrætten, og i flæng med det er vi også færdig med eliteidrætten og landshold mm. 
 
Vi har i Stavtrup håndbold valgt forskellige arbejdsopgaver der skal løses af frivillige. 
Hvis vi ikke i fællesskab kan løse de opgaver, kan der fremadrettet komme kontingent stigninger . 

Café Siffen 
Til hjemmekampene, er man sat på to gange om året til at passe café Siffen.  
 
Dette er en ”skal opgave” som er besluttet i bestyrelsen. Vi har en bager der sponserer brød og kage til 
caféen, som afdelingen tjener godt på, så uden denne hjælp fra forældre side, ville det være umuligt at 
tilbyde denne service i hallen.   

Hjælp som vejviser ved Århus motion 
Får 4 år siden indgik Stavtrup håndbold en sponsor aftale med Århus motion, om at hjælpe med til 
afviklingen af deres motionsløb. Det er en vigtig indtægtskilde for  klubben – en indtægt som får klubbens 
økonomi til at løbe rundt.. 
Der kommer en skrivelse i starten af sæsonen hvert år, hvor man kan afkrydse de løb man kan være 
behjælpelig med, det er i alt 5 løb om året. 
Som vejviser står man med gule official veste på, og viser vejen til motionisterne i ca. 3 timer, nemt og 
hyggeligt. Halvdelen af beløbet i forældre tjener til klubben går direkte til eget barns holdkasse. 
 
Har man forpligtiget sig til et løb, og bliver forhindret i det, er det dit ansvar at finde en afløser der 
overtager din tjans. Vi har kontrakt med løbs ledelsen i Århus Motion om at være klar med x antal 
personer, så kan man ikke bare trække sig på dagen. 
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Sponsorudvalget 
Stavtrup Håndbold har et sponsor udvalg, der tager sig af vores efterhånden mange sponsorer. En aktiv tre- 
mands gruppe udgør sponsorudvalget, som har til formål at gøre det attraktivt at samarbejde med- og 
bidrage økonomisk til, Stavtrup Håndbold. Sponsorudvalget arbejder bl.a. med eksponering af sponsor 
virksomheder lokalt i håndhold sammenhæng. Derudover men også skabe et netværk lokalt blandt 
sponsorer. 
 
Har man kendskab til en mulig sponsor, der kunne tænke sig at støtte håndbolden i Stavtrup, så send os en 
mail:  
Jesper Klitgaard : jek@netdesign.dk eller Michael Clausen : micl@aarhus.dk 
 

God fornøjelse med mange gode håndboldoplevelser i Stavtrup. 
 

På vegne af bestyrelsen og Stavtrup Håndbold 
Michael Clausen 

Formand for Stavtrup Håndbold. 
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