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Velkommen til Skovlunde Håndbold. Nedenfor finder du 10 gode råd til dig som forælder, samt en 
vejledning til, hvordan du melder dit barn ind i klubben.  

Dansk håndboldforbunds 10 gode råd til dig som forælder: 

1. Håndbold skal være sjovt for alle. Både på og uden for banen 

2. Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det 

3. Giv opmuntringer til ALLE børn – ikke kun dit eget 

4. Bak op om arbejdet i foreningen. Det bliver værdsæt, også af dit barn 

5. Dommeren er en vejleder der skal hjælpe dit barn. Kritisér ikke hans/hendes afgørelser 

6. Håndbold er en holdsport. Holdkammeraterne er ikke ligeglade med, om dit barn kommer eller bliver væk 

7. Respektér trænerens beslutninger. Vær derfor positiv og støttende 

8. Giv opmuntringer i medgang og modgang. Giv ikke kritik 

9. Spørg om kampen var god og sjov. Ikke kun om resultatet og antallet af scoringer 

10. Det er dit barn der spiller håndbold – ikke dig 

Sådan tilmelder du dig til Skovlunde håndboldklub:  

1) Gå ind på hjemmesiden www.sif-hg.dk 
2) Klik på ”opret profil” 
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3) Udfyld alle oplysninger og klik på ”opret profil” nederst på siden.  

 

Du får nu denne besked.  

 

4) Nu er du logget på. Vælg ”holdtilmelding”  
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5) Vælg det relevante hold. Der bliver automatisk tjekket for, om dit barn er for gammelt til det hold 
du vil melde barnet til på.  

 

Hvis du forsøger at tilmelde til det forkerte hold, kommer der en advarsel. Hvis barnet efter aftale skal 
tilmeldes det hold du har klikket på, skal du blot acceptere.  
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6) Vælg det relevante hold og klik på ”tilmeld” 

 

Du kommer nu til følgende side 

 

Husk at klikke på ”Jeg accepterer betingelserne”. Du ser nu en informationsside, hvor det blandt andet 
fremgår, hvornår der bliver betalt.  
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7) Indtast dine kortoplysninger 

 

Dit barn er nu tilmeldt, og kontingentet bliver automatisk trukket på kontoen.  

Hvis du ikke har et betalingskort, kan indbetaling ske til klubbens girokonto. Kontakt klubbens kasser for at 
få nummeret. Der kan gå op til 7 dage før betalingen er registreret.  

8) Holdsport 

Nogle dage efter du er tilmeldt, bliver der oprettet en profil til dig på holdsport. Det er her, al 
kommunikation, til- og afmelding til kampe osv, kan ses. Kontakt træneren, hvis du ikke har modtaget et 
link senest en uge efter du har tilmeldt dit barn til holdet.  


