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Velkommen i Dronninglund IF Håndbold
Kære Medlem
Dronninglund og Asaa håndbold har slået sig sammen i rækkerne U10 til U18.
Micro og Senior afdelinger fortsætter i hver sin klub. Vi vil gerne styrke tilbuddet til børnene
i området, således vi kan have så mange unge spillere i håndbold sporten uanset niveau.
Alle medlemmer melder sig ind på www.difhaandbold.dk Der er et link – tilmeld og betal
(”gamle” medlemmer melder sig til – som allerede medlem)
Betaling sker en gang pr sæson, når man melder sig ind.
På hjemmesiden og Facebook vil alle nyheder være tilgængelige.
Træningstider vil fremgå på begge hjemmesider og Facebook. Der vil være træning både i
Asaa og i Dronninglund. Der vil være hjemmestævner i begge haller, følg med på hjemmesiden.
I den 1.sæson vil vi bruge spillertøj fra begge klubber. Til sæson 2017-18 vil vi købe ens
spillertøj og klubdragter.
Alle spillere køber deres egen bold i den størrelse, der passer. Det er nu muligt at betale
bolden med cup-point, således at 12 cup point = 0 kr.
Har man ikke nok cup point, kan point suppleres med et beløb svarende til boldens pris. Er
I tvivl om boldstørrelse, så spørg træneren. Bestilling foregår via hjemmesiden.
Klubtræningsdragter er ens for både Dronninglund og Asaa grå m/sorte bukser. Til hver
kamp er der kamptrøje og shorts til rådighed Træningsdragten/klubdragten kan bestilles
og betales gennem klubben. (Kontaktperson fra DIF bestyrelsen: Jette Jensen) og afhentes hos Sportsmaster i Dronninglund. Kontaktperson for klubdragt i Asaa er Susan Botin
Kjeldsen. Klubdragt kører på sidste sæson.
Til vores hjemmekampe, skal forældre hjælpe på skift med at sidde tidtagere ved egne
børns kampe. Der frugt til alle spillere og kaffe på kanden til forældrene.
Til udekampe foregår kørslen på skift. Ligesom vask af spillertøj går på skift.

Spillerliste med telefonnumre udleveres af træner/holdleder.
Vi har samarbejde med EH Aalborg. EH Aalborg er et samarbejde mellem Visse IF, Aabybro HK og Dronninglund IF. Missionen er at sikre de unge talenter de bedste rammer og
miljø på et højt håndboldfagligt niveau. Det betyder, at vi på pigesiden sender vores talenter til EH Aalborg. Vi har sæsonkort til 1. divisionskampe, som alle har mulighed for at bruge.
Vi har ligeledes på drengesiden samarbejde med Aalborg Håndbold for vores talenter. Vi
får jævnligt tilbud om billetter til Ligakampe. Der er mulighed for at tilmelde de mindste
hold til Small Stars gennem Nordjyske.
På hjemmesiden er der en aktivitetsplan som løbende vil blive opdateret.
Af aktiviteter kan nævnes: Håndbold skole uge 42, biograftur for de yngste i Hjallerup kino, juletræsfest, ture til håndboldkampe både i Gigantium og Landskampe. Som afslutning
arrangere vi tur til Leos Legeland for de mindste og Fun center for de store.
Et populært arrangement er vores ”spis sammen” aften, ca. en onsdag i hver måned, hvor
alle til medlemmer med familie kan tilmelde sig spisning for ganske få kroner. (20 kr. for
børn og 30kr. For voksne).
I uge 28 har vi vores store cup: Dronninglund Cup - Danmarks
største internationale håndbold cup. Dronninglund Cup er livsnerven til vores økonomiske fundament. Det er her hver enkelt medlem og forældre kan gøre en forskel med hjælp i information, boder,
baner og maden. Vi har meget brug for frivillige hænder.
Når man hjælper til med disse opgaver, optjener man et cup-point
pr. time.
De point, der optjenes kan bruges til rabat køb på bold, træningsdragt, arrangementer – sociale og træningsrelateret.
Yngste deltagende række i cuppen er U10 hold, men vi opfordrer alligevel forældre til spilere U4, U6 og U8 at hjælpe til under cuppen, så de også har mulighed for at benytte sig af
de rabatter, der gives sæsonen igennem. Der bliver lavet en mini turnering for U10 spillerne.
De, der hjælper til ved Dronninglund Cup kan komme en tur i Fårup sommerland med bus
og spisning for et lille beløb og brug af cup point. Der er endvidere en medhjælper fest
hver år i August, hvor der også betales et lille beløb.
For at tilmelde dig til hjælp skal du sende følgende oplysninger: Navn, Mobil, mail, fødselsdag og år til aagaard@dronninglundcup.com. Du modtager en mail med login til en
database – nemvagt, hvor du selv kan tilmelde dig vagter til cuppen.
Hold øje med Hjemmesiderne, der kommer løbende ny information.
Vi byder alle nye som gamle medlemmer velkommen og ser frem til vores kommende
samarbejde.
Trænere og ledere i DIF håndbold og Asaa Håndbold

