
  
  

 

SEMINAR 
21.-22. april 2017 - Scandic Gardemoen 

Fredag 21. april 
Kl. 18.00  Velkomst og nytt fra NHF 
Kl. 18.30  Organisering og tilrettelegging i klubb 

- Rekruttere og beholde 
- Samarbeid med klubb og andre i lokalmiljøet 
- Økonomi – kontingenter – tilskudd lokalt 

   Tar utgangspunkt rapport fra undersøkelsen i 2015 
Kl. 20.00  Gruppearbeid/erfaringsutveksling ift. tema over/bli kjent 
    
Kl. 21.00  Middag 
 
Lørdag 22. april 
Kl. 09.00  Trenerutdanning – gode trenere og ledere 
Kl. 10.00  Praksisøkt i hall 
Kl. 12.00  Lunsj 
Kl. 12.45  Foredrag: ”Hvordan lykkes med laget mitt?” 

Trivsel – samspill – fysiske utfordringer – foreldre med - en del av 
klubben – den enkelte og gruppa sammen – verdiene våre. 

   v/Christian H. Johansen, Nordstrand Allsport 
 
Kl. 14.00  Erfaringsutveksling – dele gode råd! 
   Gruppearbeid med oppsummering 
Kl. 15.00  Kamptilbud – Regionserie – Landsturneringen 

- Andre turneringer lokalt 
 
Kl. 15.45  Oppsummering og avslutning 
 



  
 
 
 

Overnatting på Scandic Gardermoen.  
Det går buss direkte fra flyplassen til hotellet. 

 

NHF subsidierer seminaravgift, overnatting i dobbeltrom og full pensjon for 2 
trenere/ledere fra hvert av våre registrerte lag for utviklingshemmede. 

Ønsker du enkeltrom må du betale et tillegg på kr. 300,- til NHF 
 - betales ved påmelding. 

Reise betales av hver enkelt eller av klubb/region. 

Andre interesserte, som ikke tilhører region/klubb kan delta og selv betale 
seminaravgift, reise og overnatting: 

I enkeltrom: kr. 1600,- 
I dobbeltrom: kr. 2600,- (kr. 1300 pr. pers.) 

 
 

Påmeldingsfrist 3. april 2017 

 

 

 
 

 

 

Kontaktperson: Eva Skei 
E-post: eva.skei@handball.no 
Tlf: 915 22 975 

 

INFORMASJON 
Scandic Gardermoen 

Fra fredag kl. 18:00 til avsluttes lørdag kl 16:00

 
 
 

mailto:eva.skei@handball.no


 

Påmeldingsskjema til seminar 21. -22. april 2017  

 

Navn:___________________________________________________ 

E-post:___________________________________________________ 

Mobil:__________________ 

Klubb/organisasjon:___________________________________________ 

________________________________________ 

 

Ønsker å bo på dobbeltrom sammen med: 

___________________________________________________________ 

 
Ønsker enkeltrom og betaler kr. 300, -  

 

For ”andre interesserte” 

Deltakeravgift og enkeltrom kr. 1600,- 

 

Deltakeravgift og  dobbeltrom kr. 2600,- 

Sammen med ______________________________________ 

 

For andre alternativer ta kontakt! 

 

Påmeldingsfrist: 3.april 2017  

Påmeldingsskjema sendes eva.skei@handball.no 
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