
 

 

 

HØJ Håndboldskole 2019 

 

Kontaktinformation – før, under og efter håndboldskolen: 

Helene Rasmussen 

hr@hojhaandbold.dk 

22970154 

Per Kongsaa Svenningsen 

per.hojhaandbold@gmail.com 

20610749 

 

NB! Benyt venligst mail hvis ikke det er noget akut 

 

Spillesteder: 

Ølstykkehallen Jyllingehallerne Maglehøjhallen Ganløsehallen 

Tranekærvej 1  Planetvej 35  Skelbækvej 8C  Vestergade 5B 

3650 Ølstykke  4040 Jyllinge  3650 Ølstykke  3660 Stenløse 

 

Praktisk information: 

• Alle spillere medbringer håndboldtøj, håndboldsko, bold (hvis ikke der er tilkøbt en ny ved tilmelding), 

drikkedunk, håndklæde og evt. et stykke frugt, müslibar etc.  

• Dem der skal i svømmehallen skal huske badetøj og håndklæde. 

• Alle sørger selv for transport til hallen om morgenen og hjem igen om eftermiddagen. 

• Der vil være buskørsel fra hallen til Ølstykke Fodbolds klubhus v/ Ølstykkehallen hver dag, til og fra frokost.  

• Der vil blive serveret frugt til formiddag, frokost til middag og torsdag vil der være aftensmad for U11-U17. 

• Torsdag aften vil der være mulighed for at bestille klubtøj i Ølstykkehallen – her er alle velkommen – også 

dem der ikke deltager på Håndboldskolen. 

• Fredag foregår turneringen i Jyllinge hvor frokosten også vil blive serveret. 

• Eventuelle afbud må meget gerne sendes pr. mail/sms til Helene eller Per og gerne inden kl. 8.00 den 

pågældende dag.  

• Der vil i løbet af ugen blive lagt opslag, billeder, videoer etc. på HØJ’s Facebookside og alle deltagere må også 

meget gerne tagge HØJ’s Instagram ”HØJ Håndbold”. 

 

Budskaber: 

• Vi glæder os til en super Håndboldskole-uge og har en forventning om, at alle møder friske op hver dag og 

med godt humør og med lyst til at være med  

• Vi forventer at alle deltagere hjælpes ad, passer på hinanden og på deres ting ude i hallerne.  

• Til frokost sørger alle for at rydde op efter sig, bærer deres tallerken til vask og sætter stolene på plads, så det 

ser pænt ud til den næste.  

 

Vi ses til en super sjov og lærerig uge på HØJ HÅNDBOLDSKOLE 2019 😊 
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