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Årgangsansvarlige  
  
Årgangsansvarlige i VRI-Håndbold er nøglepersoner i vores struktur af frivillige ledere. De 
årgangsansvarlige fungerer som bindeled mellem de enkelte hold/trænere, børn/forældregruppen 
og resten af VRI-organisationen. 
 
Ofte vil de fleste (nye) forældre opleve, at den årgangsansvarlige er deres kontaktpunkt til 
klubben. 
 
De årgangsansvarlige har følgende at ’læne sig op ad’ (og er man ny i jobbet som årgangsansvarlig 
er der mange spørgsmål, som man må sende videre). 
 
 
VRI-kontoret – kan hjælpe med info om Conventus (medlemssystem). Det giver god mening at få 
et lynkursus. Derudover er kontoret stedet hvor trænere kan få nøgler, info om hallerne mv. 
 
Ungdomskonsulent – (22/23: ?): Sparring omkring træning, holddeling, sportsligt, inspiration, 
rekruttering af trænere 
 
Træneransvarlig – (22/23: Andres): Trænerpåsætning, Aftaler om honorar, træningsplan. 
 
Ungdomsudvalget – Materialer, Tøjaftaler, Fællesture mm. 
 
Turneringsansvarlig  (22/23: Asbjørn): Alt om turnering (tilmelding, program mv) samt aflysning af 
træningstider i løbet af sæsonen. 
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Årshjul 
 
FEBRUAR  

! Møde med gamle og nye årgangsansvarlige, træneransvarlig og ungdomskonsulent om kommende 
sæson. 

o Forventede antal hold 
o Trænerpåsætning 

  
MARTS - APRIL 

! Møde med de nye trænere og evt. ungdomskonsulent (nye årgange) 
o Hvordan skal sommerhåndbold tilrettelægges (årgangstræning, inkludere 1. års og nye 

medlemmer). 
o Strandhåndbold - antal hold til stævnet + husk at booke baner til træning 
o Send besked til alle nye medlemmer om tilmeldingen til sommertræning og træningstider 

 
! Spillertøjet samles ind og afleveres i skabene ved hal B (overlevering nye/gamle årgangsansvarlige) 
! Afgående træneres nøgler samles ind og afleveres på kontoret. Nye trænere oprettes i Conventus 

og får nøgler. 
 
MAJ  

! Sommerhåndbold starter - betaling af sommerkontingent 
! De første to gange sommertræning: Mød op og kryds pigerne af, så der kan tages fat i dem, der ikke 

er tilmeldt 
! Sponsorer/spillertøj til årgangen - der skal findes sponsorer - der er forskellige muligheder 
! Fællesmøde for alle årgangsansvarlige 
! Ønsker til træningstider efter sommerferien til træneransvarlig 

 
JUNI  

! Teammøde: Om årgangen, trænere, holdene og sæsonopstart 
• Opdeling i hold - hvornår? August? 
• Fortælle om den årgangsansvarliges rolle fx alt skal informeres til årgangsansvarlig 
• Trænere skal snakke sammen om spillere 
• Sponsorer 
• Hvem skriver ud omkring træningstider efter ferien + de nye hold (helst 

årgangsansvarlig) 
! Opstartsstævne i september (tilmelding af hold) 
! Informationsmøde for spillere og forældre om den nye sæson, træningstider, forventninger mv. 

(enten ultimo juni eller medio august. (Se eksempel på dagsorden) 
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! Årgangsansvarlige laver liste med forældretrænere (og børnenes navne og årgang) og sender til 
træneransvarlig, derefter opretter kontoret spillerne som kontingentfri.  

 
JULI  - Sommerferie 
 
AUGUST  

! Tilmeldinger og betaling til opstartsstævne  
! Opfølgning hold-grupper på Conventus (kun spillere som har betalt kontingent må spille kampe).  
! Årgangsmøde for forældre (se udkast til dagsorden) 
! Spillertøj (sponsorer) 
! Indsamle børneattester fra alle ledere i årgangen og aflevere til kontoret. 

 
SEPTEMBER  

! Grindsted Cup 
! Sæsonopstart 
! Husk at fortælle, hvordan holdkort skal udfyldes til nye trænere og vigtigheden af det 

 
OKTOBER  

! Teammøde: Hvordan er vi kommet i gang? Udfordringer? 
 
NOVEMBER  

! Teammøde: ultimo november  
• Juleafslutning? 
• Skal der rykkes rundt på spillere? 
• Kører teamet som det skal? 
• Afslutningsstævne 
• Hvilken række skal holdene tilmeldes efter jul 
• Fællesmøde for alle årgangsansvarlige 

 
DECEMBER  

! Tilmeld hold til turnering efter jul + evt. flytte kampe  
! Dialog med trænerudvalg om kommende sæson.  
! Tag fat i trænerne hver især og hør om de er med næste sæson eller har ønsker til 

andre hold. Meld svar til trænerudvalg. 
 
JANUAR 
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! Informationsmøde om kommende HEI/VRI-samarbejde samt tilbud til 
efterskoleelever for spillere og forældre i U15-årgangen (2. års) 
 

 

 

Bilag: skabeloner til mødeindkaldelser  
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Eksempel på dagsordenspunkter til forældre/spillermøde (JUNI) 
 
 

• Præsentation af trænerne og årgangsansvarlig 
 

• Status: 
o Antal spillere for den kommende sæson. 
o Hvordan der arbejdes med hele gruppen af spillere på tværs, så gruppen bliver så homogen 

som mulig.  
 

• ’VRI-Vejen’: Budskab om, at i VRI er der plads til alle – uanset niveau. Det stiller krav til alle – uanset 
ambitioner. Til gengæld kan vi love, at man både kan få indfriet ambitioner om at blive blandt de 
bedste og om et sundt og sjovt fritidsfællesskab. 

 
• Start på træningen, tilmelding (Conventus), træningstider og hvordan (fordeling i hallerne, 

alternativ træning, løbetræning, styrke) 
 

• Kommunikation med hele årgangen, hvert hold, træner/teamet.  
o Facebook- lukket gruppe (kun forældre, når spillere under 13 år), evt. holdsport, e-mail via 

Conventus?  
 

• Afbud til træning  
 

• Bolde til nye spillere, ny boldstørrelse. ALLE skal selv have bold med til træning.  
 

• Harpiks (bliver der samlet penge ind til ind imellem via Mobilepay) 

• Strandhåndbold   

• Fokus punkter i træningen og generelt gennem hele sæsonen  

• Betydningsfuldt at spillerne viser vilje, lyst, gå-på-mod og glæde til træningen.   
o I VRI håndbold går alle i bad efter træning (del af en holdsport).  
o Alle forældre og spillere bidrager til fællesskabet omkring holdet, årgangen, og ikke mindst 

VRI - Før, under og efter træning/kampe fx tøjvask, kørsel, frivillige opgaver, mv.) 
 

• Stævner: 
o Opstartsstævne i Grindsted  
o Afslutningsstævne sammen med resten af VRI   
o (Julestævne er individuelt pr. hold - Påskestævne er individuelt pr. hold) 
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Eksempel på dagsordenspunkter til forældre/spillermøde (AUGUST) 

Kan holdes som fælles årgangsmøde, der efterfølgende splittes op i holdgrupperne. 
 
Fælles: 
 

• Præsentation af trænere og årgangsansvarlig  
 

• Status: 
o Antal hold og spillere for den kommende sæson. 

 
• Start på træningen, tilmelding, træningstider og hvordan (fordeling i hallerne, alternativ træning, 

løbetræning, styrke) 
 

• Opstartsstævne (Grindsted) 
 

• Sponsorer / tøj til hele årgangen 
 

• Gentage: 
o Betydningsfuldt at spillerne viser vilje, lyst, gå-på-mod og glæde til træningen.   
o I VRI håndbold går alle i bad efter træning (del af en holdsport).  
o Alle forældre og spillere bidrager til fællesskabet omkring holdet, årgangen, og ikke mindst 

VRI  
 

• Forældrerollen:  
o At sætte børnene fri. Husk at overlade ansvaret til trænere og ledere.  
o Til kamp og træning holder man sig fra at kommentere begivenhederne på banen. 
o Man er ikke børnenes træner, når man er forælder. 
o Når vi spiller kamp, er vi fair og bakker modstandere, dommer og officials positivt op. 
o Når vi spiller på hjemmebane er vi værter og byder vores modstandere velkommen. 

 
Holdmøder: 
 

• Kommunikation træner/teamet.  
 

• Holdlederfunktion: fx tøjvask, kørsel, frivillige opgaver, mv. 
 

• Fokus punkter i træningen og generelt gennem hele sæsonen  

 


