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Oversigt over tidligere udlodninger  
 
Midler til træning 
  
Midler til træning generelt 

 Air-dummies dukker – der kan stå som ”forsvar” el. lign. 

 Indkøb af ”fit light trainer” til brug for målvogtere 

 Køb af ekstra mål til træning 
 
 

Midler til skadesforebyggende træning 

 Vippebræt 

 Elastik bånd 

 Øvrige balancematerialer 

 Stænger til springtræning 

 Forløb med fysisk træner i foreningen  

 Måtter og rullemadrasser til faldteknik 

 Køb af motionscykler til brug ved genoptræning 

 Diverse materialer til skadesforebyggende træning 
 
Udlodning af midler til træning kan købes via. Sporten Svendborg. Købes hos Sporten Svendborg, sender 
Sporten dokumentation og faktura direkte til fonden, så foreningen ikke har administration ved at få brugt 
udlodning. Udlodninger kan også købes andre steder, mod fremsendelse af faktura og kopi af betaling før 
udlodning.  
 

Midler til uddannelse 
 

Midler til træner / lederuddannelse 

 Deltagelse i børne- og ungdomstrænerkurser 

 Deltagelse i divisionstræneruddannelse 

 Afholdelse af interne kurser i foreningen 

 Foreningskursus for klubbens målvogtere 
 
Udlodninger til midler til træning kan bestilles via FHF / DHF – derved sendes dokumentation og faktura 
direkte til fonden, så foreningen ikke har administration ved at få brugt udlodning.  
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Øvrige ansøgninger 
  
Rekruttering 

 Rekrutteringsprojekt / dag hvor nye der inviteres til håndbold for nye 
medlemmer – inkl. pizza og hygge 

 Åbent hus-arrangement for U-9 – U-13 spillere 

 Skoleforløb (bolde, overtrækstrøjer m.v..) 

 Socialt arrangement for alle pigespillere i klubben 
 
Stævner og sociale arrangementer 

 Socialt arrangement for alle pigespillere i klubben 

 Tilskud til deltagelse i afslutningsstævne  

 Tilskud til deltagelse i julestævner 
 

Udlodninger til midler ovenstående ting, udbetales efter bilag og dokumentation for betaling.  
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Inspirationskatalog til hvad der kan søges midler til: 
  
Turnerings og stævner 

 Tilskud pr. hold tilmeldt FHFs turneringer i 2. halvsæson 22/23 

▪ Der kan søges op til 2.500 kr. pr. hold 

 Tilskud pr. hold tilmeldt børnestævner sæson 22/23 

▪ Der kan søges op til 200 kr. pr. hold 

Udlodning af midler til turnering og børnestævner. Her sikrer FHF dokumentation i form af kopi af 
foreningens faktura samt indbetaling.  

 

Midler til træner / lederuddannelse 

 Lokale trænerkurser for foreningens trænere i egen hal  

 Træningsforløb for udvalgte trænere 

Udlodning af midler til træner / lederuddannelse fra FHF sikrer FHF dokumentation i form af kopi af 
foreningens faktura samt indbetaling. Ved uddannelse fra andre steder, skal foreningen fremsende 
dokumentation i form af faktura og kopi af indbetaling. 

 
Træningsmaterialer 

 Kegler, motorikfødder, stiger 

 Spil / lege til træning  

 Medicinbolde 

 Ekstra bolde til motoriktræning (alm. bolde) 

Udlodning af midler til indkøb af træningsmaterialer kan købes via. Sporten Svendborg. Købes hos Sporten 
Svendborg, sender Sporten dokumentation og faktura direkte til fonden, så foreningen ikke har 
administration ved at få brugt udlodning. Udlodninger kan også købes andre steder, mod fremsendelse af 
faktura og kopi af betaling før udlodning.  

 
 Sociale aktiviteter / arrangementer 

 Arrangement til håndboldkamp – f.eks. ligakamp  

▪ Billetter, bus, mad m.v.. 

 Fastelavnsfest 

 Afslutningsarrangement for eget hold eller på tværs i foreningen 

Udlodninger af midler til ovenstående ting, udbetales efter bilag og dokumentation for betaling. Benyttes 
Comfort tours ved buskørsel, vil faktura og dokumentation sendes direkte til fonden. Der kan benyttes andre 
selskaber også, der skal dokumentation i form af kopi af faktura samt  

 
Øvrige ansøgninger 

 Send ansøgning til lige dit arrangement 
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