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Ansøger 
Ansøgningens titel 

HSR Trille Trolle Håndbold 

Ansøger   
Forening 

HSR 

Kontaktperson 

Louise H. Hansen 

Adresse   
Vejnavn 

Majalle 
Nr 
22 

Rage Sid~ 

Postnummer 

8700 
Bynavn 

Horsens 
Postboks 

Telefonnummer 

29420822 

Emil 

Lullo16@hotmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.  

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Holdsport er som bekendt nedadgående på landsplan(1), dette ønsker vi - i 
håndboldklubben HSR, Hornsyld - at gøre vores for at ændre på ved hele tiden at 
tilgodese medlemmer og herigennem videreudvikle eksisterende tilbud såvel som at 
udvikle nye tiltag. Vi tror på, at ved at få de yngste borgere med ind i hallen 
og komme i gang med at spille håndbold i en tidlig alder, at de vil fortsætte med 
holdsport. På denne måde har de eksempelvis tidligt haft mulighed for at opleve 
fællesskabsånden og udbyttet herved - hvilket er vores overbevisning, at det også 
styrker dem rent socialt. 
Vi har både i Hornsyld og Rårup Idrætsbørnehaver, og i Stouby har vi en 
Naturbørnehave. Disse er alle tre institutioner, som vægter bevægelse og 
fællesskab meget højt. Derfor mener vi, at disse børn også skal have mulighed for 
et tilbud om at komme i hallen og stifte bekendtskab med håndbold som sportsgren. 
Håndbold er en motorisk svær sport, hvilket besværliggør dét bare at starte med 
at have en bold og en hal. Her har sportsgrene som fodbold, gymnastik og svømning 
lidt nemmere ved at få de små i gang. 
For at imødekomme dette har Dansk Håndbold Forbund (DHF) udviklet et alletiders 
koncept, som skal hjælpe håndboldklubber som vores til at få de helt små i gang. 
Konceptet kalder de Trille Trolle Håndbold. 
Trille Trolle håndbold er mor/far/barn håndbold. Her får man som både forældre og 
børn lejlighed til at være aktive og udøve den motorisk svære sport, som håndbold 
(som nævnt) er. Man kan starte til Trille Trolle håndbold allerede som 2-årig og 
fortsætte til, man fylder 5 år. Herefter kommer man på U6-holdet, som er det 
yngste hold uden mor og far på banen. DHF har udviklet et Trille Trolle start 
kit, et Trille Trolle kit samt et ekstra kit. Dette er udviklet således, at de 
fleste kan få de helt små i gang med leg med en bold. Med disse sæt har vi som 
klub nemmere ved at rekruttere frivillig(e) træner(e) til holdet samt kunne 
tilrettelægge det mest optimale tilbud. Vi har i den forbindelse haft forelagt 
tiltaget for flere forældre, der har udvist stor interesse for denne aktivitet 
med deres barn/børn. Vi er derfor klar over, at der er grundlag for at kunne 
tilbyde denne aktivitet til målgruppen.  
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Vi er af den overbevisning, at et tiltag som Trille Trolle håndbold er vigtig for 
at kunne rekruttere nye medlemmer til klubben, der endvidere vil kunne opretholde 
holdsporten og endelig, at klubben HSR fortsat vil kunne bestå herunder som en 
breddeklub. 
1) http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2120607/idraetsforsker-vi-har-
vendt-ryggen-til-klubberne-for-at-dyrke-os-selv/  

Projektets budget 

Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Incitægteriaft(Kr.) 
0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Indkøb af trille trolle opstarts kit 

Beløb (Kr.) 

10000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgfterialt(Kr.) 

10000,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

10000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Nej 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 

brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 
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HSR Trille Trolle Håndbold. 

http://www.dhEdk/Foreninger/traening/underskoven   

http://www.dhfdk/Foreninger/traening/underskoven/koeb  startpakke og trolde-kit 

Har I brug for mere information eller viden, er I velkommen til at kontakte vores 
ungdomskonsulent Michael Rasmussen på 27285835. 
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