DHU Klubhjælpen
Du kan her læse, hvordan DHU kan støtte udviklings- og andre aktiviteter i din klub. Formålet med DHU Klubhjælpen
er at give klubberne et bedre afsæt for aktiviteter, der tiltrækker, fastholder og udvikler spillere, samt gør det
nemmere for de frivillige kræfter bag klubbens udvikling.

DHU | ØKONOMISK OG PROJEKTMÆSSIG HJÆLP
Hvert år afsætter DHU’s udviklingsudvalg en beløbsramme til at støtte klubbernes individuelle udviklingsprojekter,
ligesom udviklingskonsulenten kan bidrage med projektmæssig støtte.

Argumentpuljen
Fire gange om året er der 2.500 kroner til en god idé eller et tiltag, der vil være godt hurtigt at få i gang. Ansøgning er
nem … skriv en kort mail til dhu@dk-hockey.dk med overskriften ”Argumentpuljen” og 2 linjer om, hvad I ønsker
tilskud til i jeres klub, og du modtager svar inden for 2 uger.

Øvrige udviklingstanker
Kontakt Udviklingsudvalget eller udviklingskonsulenten, hvis din klub står over for et udviklingstiltag.
Eksempler på udviklingsprojekter:
•
•

•
•

Udvikling af klubben (organisering, kommunikation, leder-/trænerudvikling)
Skolesamarbejde, der ikke er omfattet af partnerskabsaftale med kommunen:
o Skolepakke til skoler, der vil indføre hockey i idrætsundervisningen
o Træningsforløb for idrætslærere
o Støtte til skolebesøg
Medlemsrekruttering:
o Udvikling af og produktion af markedsføringsmaterialer
Træf til udvalgte målgrupper, for at fastholde og udvikle ungdomsmedlemmerne

Udviklingskonsulenten hjælper med beskrivelsen af udviklingsprojektet, og Udviklingsudvalget behandler på
kommende møde, hvilken økonomisk støtte og anden form for støtte, der kan stilles til rådighed.

DHU | ADMINISTRATIV HJÆLP
DHU samarbejder meget gerne med klubberne om hockeyarrangementer. Dels giver det mulighed for videndeling, der
styrker kvaliteten og sparer tid for de ansvarlige.
Nedenfor er beskrevet, hvordan klubberne kan trække på støtte til forskellige aktiviteter.

Stævner
Er din klub stævnearrangør, eller ønsker din klub at blive stævnearrangør? – Så kan du samarbejde med DHU og få
hjælp til bl.a.:
•
•

Tilrettelæggelse, udarbejdelse af program, tilmelding osv.
Administration af turneringen (betalinger, afregninger mv.)

Marts 2020

•
•

Medaljesæt
Promovering af stævnet i ind- og udland

Alt du skal gøre er at kontakte udviklingskonsulenten pr. mail bbr@dk-hockey.dk eller telefon 20 27 03 70 med henblik
på at få afklaret det videre forløb.

Hockeyskoler
Vil din klub gerne arrangere en hockeyskole? – Så har du mulighed for at samarbejde med DHU og få hjælp til bl.a.:
•

Tilrettelæggelse, invitation, udarbejdelse af program, tilmelding osv.

•

Promovering af hockeyskolen dels i form af mail til klubberne, dels i form af nyheder på hjemme- og
facebookside.

Alt du skal gøre er at kontakte udviklingskonsulenten på bbr@dk-hockey.dk eller telefon 20 27 03 70, og I aftaler det
videre forløb..
Økonomisk støtter DHU hockeyskoler med 2.000 kroner, hvis:
•
•
•
•

Der er minimum 15 deltagere,
Aktiviteten er udbudt nationalt/regionalt,
DHU modtager oversigt over deltagere (navn, alder og klub) + program,
Aktiviteten varer mindst 3 dage, og der er mindst 6 timers idrætsaktivitet dagligt.
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