	
  

Fredagsbar med Håndbolden tilbage
til København – Koncept
Tilbud til uddannelsernes festudvalg og fredagsbar
Håndbolden tilbage til København kommer forbi til en fest eller en
fredagsbar og skabe et event med konkurrencer og stemning, der
kan sætte gang i baren.
Vi lægger 1000 kr. i baren, som dækker præmier til
konkurrencedeltagerne, og fadøl til de frivillige som den lokale
håndboldklub stiller op med.

Hvad kræver det?
- Adgang til areal med plads til aktiviteter med bolde og mål i
umiddelbar forlængelse eller nærhed af bar/festområdet. Kan
være udendørs eller indendørs.
- Promovering af Håndbolden tilbage til Københavns deltagelse
i festen/baren på uddannelsesstedet og/eller facebook inkl.
andre sociale medier.
	
  

Formål for Håndbolden tilbage til København
Håndboldklubberne i København vil gerne tiltrække nye og øvede
håndboldspillere. Vi vil gerne skabe opmærksomhed om
muligheden for at spille håndbold for studerende, der er flyttet til
København og måske har forladt en håndboldklub på hjemegnen.	
  

Udbytte for fredagsbar og fest
En anderledes fredagsbar og fest, der lægger op til, at I studerende
kan lære hinanden at kende på nye måder, og på tværs af hold og
årgange. Håndbold til fredagsbaren vil være en sikker vinder som
start på en festlig aften!	
  
Kontakt Projektleder Tom Jensen tje@dhf.dk eller mobil 20289967
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Event-ansvarlige
- 1-2 repræsentanter fra Håndbolden tilbage til
København
- 3-4 seniorspillere fra københavnske håndboldklubber
De event-ansvarlige vil stå for at sætte konkurrencer og
aktiviteter i gang. De skal være ambassadører for det klubliv,
som vi gerne vil præsentere.
Tidsramme
Eksempelvis, kl. 17.00 -19.00. Vores event vare ca. 2 timer
uanset starttidspunkt.
Vi sætter vores aktiviteter op, når baren eller festen starter.
Konkurrencer og aktiviteter bliver gennemført uformelt og
med de folk, som har lyst til at deltage.
Konkurrencer og aktiviteter
Håndbolden tilbage til København stiller følgende remedier til
rådighed: Bolde, Mål , Fartmåler, Landindug og Bouncher
Konkurrencer:
- Skudstyrke - Hvem kan skyde hårdest af dine venner?
- Mål på Landin – Hvem har det bedste boldøje?
- Streetkamp – Korte kampe til et mål 3 mod 3.
Aktiviteter
Det er ikke alle, som er konkurrenceminded, derfor vil det
også være muligt at afprøve sine mere æstetiske boldevner
med en bold bounhcer, mål og bevægelse.
Det er selvfølgelig muligt at diskutere program og aktiviteter,
når vi lave den endelige aftale om netop jeres event!
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