
Frivillighedskorps

Er du vores  
sidste brik

Tistrup-Hodde Håndbold har over de seneste år arbejdet målrettet med at  
lave et turn-around for håndbolden, der i 2016 var lukningstruet med blot  
22 medlemmer. Vi har et mål om at lave en endnu stærkere indsats, så vi  

styrker klubbens langsigtede grundlag og cementere det fodfæste vi har nu. 

Håndbold skal fortsat være en del af foreningslivet i og omkring Tistrup.  
MEN vi står lige nu og mangler DIG og dit engagement til at fastholde den  

gode bevægelse. 

Du kan også vælge at melde dig i korpset til følgende opgaver:
• Hjælpende hånd til diverse events, f.eks. vores håndboldgalla, UV-  og  
 overnatningsarrangementer

• Varme æbleskiver og kakao til ”Salg af julekalender”

• Varme pølser og kakao til ”Indsamling af juletræer”

• Træner eller ung træner – kurser tilbydes hele året

• Instruktør til Trille Trolle (2-5-årige) – kurser ca. 1 gang om året

• DJ til vores børnehjemmestævner (U9 og U11) – gerne 6.-8. klasseselever!

• SFO dag i september måned -  Stå ved en ”station” og guide/lede eleverne  
 (behøver ikke at være en håndboldkyndig) i 1-2 timer.

Tusind tak fordi du gav dig tid til at læse disse opslag!
Gitte sidder nu klar til at besvare dit opkald, så hold dig endelig ikke tilbage,  
så kontakt Gitte Henriksen på 23605241.



                  Fællesskab  -  Løfte i f ok  -  Stifte nye venskaber  -  Gode oplevelser  -  Engagement 

Udvalgsmedlem søges
Vi har i flere år været 5 medlemmer 
og kunne godt tænke os 1-2 par ekstra 
hænder. Og hvorfor så være udvalgs-
medlem i håndboldudvalget?

”Jeg vil være med til at sikre, at der er 
fritidsaktiviteter til børn og unge”

”Jeg vil være en del af fællesskabet og 
bidrage til fællesskabet”

Du vil så blive en del af et godt samar-
bejde i udvalget, hvor vi gør meget ud 
af, at du sidder med opgaver, som du 
synes er spændende og kan håndtere. 
Vi har ca. 8 møder i løbet af året. 

Er du blevet nysgerrig og vil være med 
i et fællesskab, der løfter i flok, så 
kontakt os. 

Fotograf søges
Er du god med et kamera? – så er det 
lige dig vi står og mangler!

Løbende hen over sæsonen har vi brug 
for én til at tage holdbilleder, situations-
billeder m.m. til diverse arrangementer. 

Grisebankoudvalg – partner 
søges
Dette udvalg er et samarbejde mellem 
Skovlund/Ansager, CØ-05, Ølgod og 
Tistrup-Hodde. Hver klub skal være 
repræsenteret med 2 medlemmer, 
hvorfor vi mangler en partner til Susan-
ne Jørgensen. 

Grisebanko afholdes i 2020 lørdag den 
14. november og det indebærer 2-3 
møder. 

Du vil være med til at planlægge og for-
dele diverse opgaver, som vores ung-
domsspillere udfører på selve dagen.

Stævneleder
Vi søger stævneledere til vores U9 og 
U11 hjemmestævner 1-2 gange inden/ef-
ter jul  2-3 timer en lørdag eller søndag. 

Opgaverne består bl.a. i at vise gæster-
ne til deres omklædningsrum, sørge 
for at dommerbordet er bemandet med 
forældre og indtaste resultaterne på 
håndbold app’en. 

Til gengæld vil du få oplevelsen af glade 
børn, der bare nyder at spille håndbold.

Tidtager til seniorkampe
Vi har et team på 6 m/k, der på skift 
sidder ved dame- og herresenior kam-
pene enten som tidtager eller sekretær 
i Hodde-Tistrup Hallen. Hvis du ikke har 
kendskab til anlægget, vil du i starten 
fungere som sekretær og derigennem 
få din oplæring. Gennemgang af an-
lægget er også en mulighed, hvis dette 
ønskes.

Der vil være 2-3 (1-2 til dig) seniorhjem-
mestævner i Hodde-Tistrup Hallen før 
og efter jul. Så meld dig og få første 
parket til nogle gode kampe. Der kan 
forekomme kampe på hverdage, men 
stævnerne ligger som regel om sønda-
gen. 


