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DHU’s klubudviklingsservice 

Du kan her læse, hvordan DHU kan støtte udviklingsaktiviteter i din klub. Formålet med DHU’s klubudviklingsservice 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 støtter på følgende 3 områder: 

 DHU/Samarbejde: stævner, træf, skolesamarbejder og hockeyskoler 

 DHU/Klubhjælpen: individuelle klubudviklingsprojekter 

 DHU/Argumentpuljen: nye idéer/tiltag 

Støtten kan være i form af værktøjer og/eller sparring og/eller økonomisk tilskud. Rammerne for omfanget er 

beskrevet nedenfor under de forskellige områder.  

DHU | SAMARBEJDE 
DHU samarbejder meget gerne med klubberne om hockeyarrangementer. Dels giver det mulighed for videndeling, der 

styrker kvaliteten og sparer tid for de ansvarlige, dels giver det mulighed for at kunne opnå tilskud til DHU fra DIF’s 

fordelingsnøgle. Dette tilskud er samtidig grundlaget for henholdsvis støtten fra udviklingskonsulenten og de 

økonomiske støttemuligheder, der er for udvalgte områder … og dermed hjælp til selvhjælp.  

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 via Landhockey.dk 

 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. 

Økonomisk støtter DHU i 2015 stævner med 1.000 kroner, hvis stævnet har minimum 50 deltagere fra mindst 3 

forskellige klubber. Udfyld skemaet http://landhockey.dk/uploads/media/Ans%C3%B8gning_Udviklingspuljen.doc, og 

beløbet vil blive sendt til klubben efter gennemførelsen af stævnet. 

Skolesamarbejder 

Skolesamarbejder (selve skolen og/eller SFO) er en god måde at promovere hockeysporten, og samtidig en mulig 

platform for at få nye medlemmer. Vil din klub indgå et samarbejde med en eller flere skoler, kan klubben få hjælp til 

bl.a.: 

 Dialog med skolen og tilrettelæggelse af forløbet. 
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 Redskaber til gennemførelse i form af udstyrspakke til skolen. 

 Inspiration i forhold til gennemførelsen.  

Som et forsøg i 2015 vil DHU frikøbe en træner til at stå for gennemførelsen i de klubber i Københavns-området, hvor 

der ikke er ressourcer til selv at gennemføre skolesamarbejdsaftalen. Det er en forudsætning, at der foreligger en plan 

fra klubben med skolesamarbejdet, og langsigtet er hensigten, at alle klubber selv er i stand til at gennemføre 

skolesamarbejdsaftaler. 

Gennemfører klubben selv samarbejdsaftalen, støtter DHU i 2015 klubben med 1.000 kroner (højst én aftale pr. 

skole). En forudsætning for beløbet er, at aftalen er opbygget som et forløb med minimum aktiviteter på 2 forskellige 

dage. Udfyld skemaet ”… skema lægges til download fra hjemmesiden og link puttes ind her” og få den underskrevet 

af skolen. Send skemaet sammen med udfyldt ansøgningsskema: 

http://landhockey.dk/uploads/media/Ans%C3%B8gning_Udviklingspuljen.doc, og beløbet vil blive sendt til klubben 

efter gennemførelsen af samarbejdsaftalen. 

Træf 

Ønsker din klub at arrangere et træf? – Så kan du samarbejde med DHU og få hjælp til bl.a.: 

 Guidelines for arrangering af træf. 

 Administration af invitation, tilmelding og betaling. 

 Promovering af træffet dels i form af mail til klubberne, dels 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 2015 træf med 1.000 kroner, hvis det minimum har deltagere fra 5 forskellige klubber. Udfyld 

skemaet http://landhockey.dk/uploads/media/Ans%C3%B8gning_Udviklingspuljen.doc, og beløbet vil blive sendt til 

klubben efter gennemførelsen af træffet. 

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 i 2015 hockeyskoler med 5.000 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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Udfyld skemaet http://landhockey.dk/uploads/media/Ans%C3%B8gning_Udviklingspuljen.doc, og beløbet vil blive 

sendt til klubben efter gennemførelsen af hockeyskolen. 

DHU | KLUBHJÆLPEN 
Individuel kan der i samarbejde med udviklingskonsulenten tilrettelægges klubhjælp i form af f.eks.: 

 Udvikling af klubbernes organisering og antallet af frivillige. 

 Aktiviteter for foreningssvage grupper. 

 Klubopstart. 

 Nye ungdomshold for klubber, der ikke før har haft ungdomshold med i DHU’s turnering. 

Tag kontakt til udviklingskonsulenten på bbr@dk-hockey.dk eller telefon 20 27 03 70. Økonomisk støtter DHU med 

beløb fra 1.000 kroner og op til 5.000 kroner, og udviklingskonsulenten hjælper klubben med ansøgninger indenfor 

disse områder. 

DHU | ARGUMENTPULJEN 
Ude i klubberne findes rigtig mange gode idéer, som det ikke er muligt at kategorisere. Det skal ikke afholde dig og din 

klub fra at søge midler til et godt projekt, der udvikler klubben og sporten. 

DHU afsætter hvert år 10.000 kroner til gode ideer!  

Alt du skal gøre er at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til formanden for Udviklingsudvalget: 

tobiaskaarsbo@gmail.com. Herefter vil din ansøgning blive behandlet ved førstkommende udviklingsudvalgsmøde, og 

du vil få svar umiddelbart efter.  

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, kan du kontakte udviklingskonsulenten på bbr@dk-

hockey.dk eller telefon 20 27 03 70. 
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