
HØJ Håndboldskole 2022 

Kontaktinformation: 

Helene Rasmussen 

Mail: hr@hojhaandbold.dk 

Mobil/sms: 2297 0154 

 

NB! Benyt venligst mail eller sms, medmindre det er akut. Afbud bedes givet senest kl. 8 samme dag. 

 

Spillesteder: 

Jyllingehal + Multihal Baunehøjhallen Ølstykkehallen  

Planetvej 35  Baunegårdsvej 85 Tranekærvej 1  

4040 Jyllinge  4040 Jyllinge  3650 Ølstykke 

Søhøjskolen  Maglehøjhallen Ganløsehallen 

Hampelandsvej 7 Skelbækvej 8C  Vestergade 5B 

3650 Ølstykke  3650 Ølstykke  3660 Stenløse 

 

Praktisk information: 

• Program for alle årgange kan ses på hjemmesiden under Håndboldskole - 

https://hojhaandbold.dk/haandboldskole  

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

drikkedunk, håndklæde og evt. et stykke frugt, müslibar etc. (alle får tilbudt et stykke frugt om formiddagen, 

men er man en sulten sjæl, er det godt at have lidt ekstra med selv) 

• U9 – som er med mandag til onsdag, slutter deres dage kl. 12.30 efter frokost i Jyllingehallen. Erfaringen siger 

os at det er bedst at dagene ikke er længere, så alle får en god oplevelse.  

• Dem der skal i svømmehallen skal huske badetøj og håndklæde den pågældende dag.  

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

starter dagen i én hal og slutter i en anden. 

• Der vil være buskørsel fra hallerne til Caféen i Jyllingehallen hver dag, til og fra frokost. Dog går man fra 

Baunehøjhallen til Jyllingehallen.  

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

• Torsdag eftermiddag/aften samt hele fredagen foregår turneringen i Jyllingehallen. 

• Eventuelle afbud skal sendes pr. mail/sms til Helene og gerne inden kl. 8.00.  

• Der vil i løbet af ugen blive lagt opslag, billeder, videoer etc. på HØJ Facebook og Instagram og alle deltagere 

må også meget gerne tagge HØJ Håndbold i diverse opslag. 

 

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 uge med masser af sjov, kammeratskab og god træning på  

HØJ HÅNDBOLDSKOLE 2022       

https://hojhaandbold.dk/haandboldskole

