HÅNDBOLD MED HJERTET

... vær med i et
spændende håndboldprojekt

What´s in it for me

– hvad tilbydes du som talent i Randers HH
En sund økonomi, organisation og struktur
bestående af 8 udvalg herunder et sportsligt udvalg.
Drift og support fra mere end 15 frivillige ildsjæle.
Dedikeret og stærkt træner set-up med blandt andet
teknisk træner med fokus på individuel udvikling.
Sportscheffunktion og en udviklingskoordinator.
Transitionstræning (træning med ældre spillere)
min. én gang om ugen.
Optagelse af kampe med Veo med tilhørende
videoanalyse til gavn for hold- og individuel udvikling.
Forældrenetværk.
Tøjpakke.
Stor lokal opbakning fra samarbejdspartnere.
Tæt samarbejde mellem klubben og Randers Talent
og Elite samt Randers ElitesportsCollege.

Et elitært træningsmiljø med 3-5 gange haltræning
om ugen.
Morgentræning 2 gange om ugen med trænere
fra Randers HH.
Adgang til Arena Randers Motion.
Styrketræningskoncept, som har udviklingsperspektiv
for øje.
Udviklingsmodel med fokus på talenternes individuelle
udvikling fra U15 – Senior.
Træningssamarbejde mellem U-19 og senior.
Tæt samarbejde mellem drenge- og pigehåndbold –
Randers HH og Randers HK.

Den sportslige pyramide
Elitehåndbold

”vejen til landsholdet”

Division - Liga
”udvikling & samarbejde”

SENIOR

”Damer i Liga”
”Herrer højst i 2. division”

U17 & U19
RHK/RHH udviklingskoordinator

TALENTUDVIKLINGSMODEL
Morgentræning

Udviklingstrup

Randers Elitesportscollege

U15 træning

U13 & U15 i klubberne
”Udvikling & samarbejde med moder- og samarbejdsklubber”

Børnehåndbold i klubberne
”Udvikling & samarbejde med moder- og samarbejdsklubber”
Ingen elite uden bredde og omvendt…fordi succes avler succes

Et harmonisk byprojekt,
der kan vokse - da der er afkast for alle

Ingen elite uden bredde og omvendt ..fordi succes avler succes

ELITEHÅNDBOLD
“Vejen”
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VEJEN til “division-liga-landshold”
GEJST og support

Dynamiske OPLEVELSER
Erhvervsrelevant NETVÆRK

UDVIKLING af talenter
PERSPEKTIV for ungdommen

“STØRRE”
end dig selv

Synes du det lyder spændende, kontakt:
Sportschef Andreas Svoldgård, tlf. 2087 2830
U-19 træner Morten Wessel, tlf. 6013 1757
U-17 træner Per Bertelsen tlf. 6118 5752 / Nicklas Bertel, tlf. 2889 3995
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