Viby Håndbold og Gadstrup Håndbold
indgår samarbejde

Samarbejdet omfatter klubbernes U10-drenge og U10-piger. I første omgang er det et forsøg,
der løber frem til 31. december 2013.
Viby Håndbold har de seneste sæsoner haft et velfungerende U10-mix hold med overvægt af
drenge. Gadstrup Håndbold har haft hold i både U10-piger og U10-drenge, hvor især drengene har
savnet flere holdkammerater.
Der har været holdt møder hvor bestyrelse og trænere fra begge klubber har deltaget. Alle er enige
om, at dette er en oplagt mulighed for at samle 2 gode og bæredygtige hold, der vil være mindre
sårbare overfor sygdom, skader og andre afbud. Derudover vil klubberne sammen kunne tilbyde
begge hold træning 2 gange om ugen, hvilket ellers ikke ville være muligt på grund af sparsom
haltid og manglende træner ressourcer.
Dansk Håndbold Forbund har deltaget i et af møderne, hvor de har bidraget med andre klubbers
erfaringer med holdfællesskaber og vejledt omkring det formelle i samarbejdet.
Begge klubber har informeret de medlemmer og forældre, som bliver direkte berørt.
Det er vigtigt at pointere, at samarbejdet ikke indgås med det formål, at få de 2 klubber lagt
sammen på sigt. Samarbejdet er alene et holdfællesskab mellem 2 selvstændige klubber, der
etableres for at kunne tilbyde bedre træningsforhold og for at kunne fastholde de unge
håndboldspillere i sporten.
Spillerne vil have tilhør og betale kontingent i hver deres klub, men de vil stille op under
holdfællesskab ’Team Ramsø’ og spille i gule trøjer og sorte bukser. Der vil være træning 2 gange
om ugen – en i Viby Hallen og en i Ramsøhallen, ligesom kampe vil blive fordelt ligeligt.
Træning vil foregå i Viby Hallen tirsdage kl. 17.00 – 18.30 for både U10-piger og U10-drenge.
Torsdage er der træning i Ramsøhallen for U10-piger kl. 15.30 – 17.00 og for U-10 drenge kl.
17.30 – 18.30.
Mere information kan snart findes på klubbernes hjemmesider
http://www.viby-haandbold.dk/ og/eller
http://gadstrup-haandbold.dk/

