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TTH KLUBSAMARBEJDET  
 
TTH Holstebro har udarbejdet TTH Klubsamarbejdet med en vision om at være en endnu stærkere 
medspiller i det flotte arbejde, der bliver gjort af frivillige og ildsjæle i mange samarbejdsklubber. 
TTH Klubsamarbejdet indebærer oplevelser for børn, træningstilbud, trænerinspiration, indløb og 
meget mere.  
 

TTH Holstebros samarbejdsklubber er automatisk deltager i TTH Klubsamarbejdet. Det er gratis at 
være med. Ved udvalgte aktiviteter kan der være egenbetaling.  
 
Medlemskabet giver bl.a.: 
 
• Fri entre til hjemmekampe for spillerens/lederens familie.   
• Bevis med TTH Klubsamarbejdet til ophæng i klubben.  
 
 

 
TTH STJERNEDAG  
 
I TTH Holstebro giver vi vores samarbejdsklubber mulighed for at få besøg af ligaspillere. 
Ligaspillere vil stå for en sjov håndboldtræning med efterfølgende mulighed for spørgsmål, billeder 
og autografer. 
  
Forberedelse til TTH Stjernedag:  
 

• Aftale om TTH Stjernedag skal ske minimum en måned før afholdelse. 
• Stille to klubtrænere til rådighed, der hjælper TTH-spillerne undervejs.   
• Klubben skal sørge for træningsmaterialer og bolde.  
• Klubben skal lave PR for arrangementet på klubbens egne sociale medier. 
  
  

 
TTH-TRÆNING  
 
Alle U13- og U15-drenge, der spiller i en TTH-samarbejdsklub, kan tilmelde sig TTH-Træning, hvis 
lysten og glæden for håndbolden er der. Træningen er niveaudelt, så alle bliver udfordret på hver 
deres niveau. Visionen er at alle skal udvikle sig til endnu dygtigere håndboldspillere. Træningen 
varetages af dygtige og ambitiøse trænere. 
 
TTH-Træning sker på tværs af samarbejdsklubberne. 
   
U13 Drenge: Vi sigter efter at tilbyde TTH-Træning en gang om måneden.   
U15 Drenge: Vi siger efter at tilbyde TTH-Træning en gang hver anden måned. 
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TTH INSPIRERER  
 
TTH Inspirerer er målrettet trænere i samarbejdsklubber. TTH Holstebro ønsker at være medspiller 
i det fantastiske arbejde, mange frivillige og ildsjæle gør i vores samarbejdsklubber.   
  
ÅRLIGT TRÆNERKURSUS: Vi afholder årligt et ambitiøst trænerkursus fyldt med inspiration, 
netværk og sparring mellem trænere. 
  
KURSUS I DIN KLUB: TTH Klubsamarbejdet tilbyder klubkursus til trænere/ledere i jeres klub. 
Varighed og tema aftales individuelt.  
  
Forberedelse til kursus: 

 
• Minimum 5 deltagende trænere/ledere. 
• Minimum 15 ungdomsspillere til rådighed.  
• Klubben skal sørge for træningsmaterialer og bolde.  
 
 

 
INDLØB MED STJERNERNE  
 
Lad jeres U6-U11 spillere få en holdoplevelse udover det sædvanlige: Lad dem løber ind med de 
lokale ligastjerner fra TTH Holstebro til en hjemmekamp. Spillernes søskende og forældre får 
billetter til indløbs-kampen.  
  
Forberedelse til indløb:   
 

• Min. 10 indløbsbørn + en leder.  
• Møde ved indgangen til Gråkjær Arena 30 min. før kampstart.  
• Medbringe klubbens eget spilletøj.  
 
 

 
VI GLÆDER OS TIL SAMARBEJDET! 
 
Koordinator for TTH Klubsamarbejdet: 
 
Morten Bohl Damgaard 
Fankoordinator 
Tlf. 22915775  
Mail morten@tthholstebro.dk 
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