
LÆS NU HELE REFERATET !!!!

Sæsonen gik godt - kort og præcist :-)-

Ambitionen er oprykning til kval-rækken

1st holdet i serie 1○

Ambitionen er at blive i serie 2

2nd holdet i serie 2○

3rd hold - ja i serie 3 hvis vi bliver spillere nok○

31 spillere som jeg regner med

7 måske spillere, hvor der arbejdes med afklaring

Vi er pt○

Forsvarstræning

Mand mand

Har tidligere talt med Mikkel og Niclas om at de gerne vil hjælpe 
med dette i styrkerummet.



Styrketræning

Udvide det enkelte system

Har tidligere talt med Sebastian og han er klar med lidt 
inspiration.



Pladsbestemt træning

Opvarmning skal være mere varieret

Det skal træningen indeholde○

Der åbnes for træning om tirsdagen for alle. ○

Målet er at give mulighed for at kunne træne to gange om ugen for dem 
der vil/kan det, men også at kunne træne om tirsdagen hvis man ikke kan 
om torsdagen. 
Torsdagen vil stadig være “hovedtræningsdag”
At der skal være fokus på, at det er sjovt at spille håndbold, også for de 
“rutineret”

○

John sikre en “trænerassistent” for at vi er to om opgaven.○

Næste sæson skal indeholde:-

Bødekasse drøftet. Der er enighed om at der skal være en bødekasse, men alle 
skal kunne være med. Michael P og John kommer med oplæg til satser og hvad 
den skal bruges til.

-

Torsdag d. 28 juni afholdes der “Senior-petanque-turnering” med deltagelse af 
u18dr og piger, hvor vi spiller petanque og griller. 

-

Der trænes onsdag og lørdag ○

Der er samlet et hold som satser på DM-titel○

Lars Haag står for DM-hold○

Alle er velkommen til træning

Strandhåndbold starter d. 2 maj kl. 18.30-
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Alle er velkommen til træning○

Lars Haag udarbejde et opslag om “grill-beach-stævne” hvor de de knap så 
ambitiøse kan deltage :-)

○

Afvikles d. 14-16 september ○

Vi forventer at stille med min. ét herrehold○

Forventer at damerne også deltager med ét hold○

Lars Jørgensen er tourmanager○

Rask Mølle stævne (socialt)-

Der arbejdes på at etablere en træningsstævne i Egedalshallen i den 
weekenden, for Dame 1, Herre 1 og Herre 2.  

○

Træningsstævne d 22-23 september-

Her er min liste over de spillere som jeg mener at vi er. Der kan være nogle jeg 
mangler, og håber selvfølgelig ikke at der er nogle der falder fra:

-

Truppen:-

Målmænd:
Kasper 
Casper J
Bjarne

Markspiller:
Sebastian
Juhl
Mikkel
Markus
Oliver
Benjamin
Peter
Alex
Niclas
Rune
Mike 
Lukas
Casper R
Michael P
Nestor
Jan
Morten
Thomas 
Frederik
Jens
Magnus
Storm
Mikkel
Klaus
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Klaus
John
28 ialt

Skader
Nikas
Jørgen
Ryberg

Dem vi håber på at se
Basile
Markus Andersen
Lars
Thorsten
Henrik Broerson
Thomas Visti Pedersen
37 i alt
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