Med denne folder vil Rødekro IF Håndbold gerne
byde dig og dine forældre velkommen i klubben.

Historie:
Rødekro IF Håndbold er stiftet i 1924 og er derfor en gammel forening. Foreningen har
gennem mange år fungeret som en god og solid breddeklub, med hold i de fleste rækker. De
primære aktiviteter og resurser var lagt i seniorrækkerne, hvor man spillede på et mellem
niveau. I år 2000 traf bestyrelsen en beslutning om, at man ville satse på ungdomshåndbold i
Rødekro. Der blev i samarbejde med skolerne arrangeret skolehåndbold, og vi fra håndboldens
side deltog i træning af børn fra skolefritidsordningen. Vi nedprioriterede seniorhåndbolden,
da der blev brugt alt for mange resurser på dette område. Efter nogle år hvor vi optimerede
træningsmængden, kom resultaterne stille og roligt. Vi blev placeret i de bedste rækker i
Jylland, og kunne følge med på højeste plan. Dette blev så understøttet af Aabenraa
Kommune, som i 2003 startede College op. Her havde vi både drenge- og pigespillere
repræsenteret. Efter som vores afdeling blev større og større på ungdomssiden og kravene til
at træne blev mere og mere, så blev vi i bestyrelsen enige om at satse på pigesiden.

Også set i lyset af at det var her, vi havde elitehold i området. I 2007 indgik vi et tæt
samarbejde med Sydstjernen og SønderJyskE. Aftalen var, at vi i Rødekro I.F. Håndbold
træner og udvikler pigespillere på et højt niveau, og at Sydstjernen primært tager sig af
drengesiden. Senere er Elite Aabenraa kommet til, og også her har vi haft en rigtig godt
samarbejde.

Resultater gennem tiden – fra året 2003:
Der er gennem de seneste år produceret 14 spillere, der har spillet på diverse
Ungdomslandhold under Dansk Håndbold Forbund. Herudover 1 spiller på det tyske
Ungdomslandshold og 1 spiller på det tyrkiske Ungdomslandshold.
Resultaterne taler også for sig selv:
2 x guld ved DM i U-14
2 x guld ved det uofficielle DM i U-12
1 x sølv ved DM for U-16
2 x bronze ved DM for U-14 og U-18
1 x nr. 4 ved DM for U-14.
5 x vindere af verdens største håndboldstævne Partille Cup i Göteborg + 2 x sølv.
5 x vindere af det uofficielle nordiske mesterskab for klubhold + 3 x sølv.
3 x vinder af det jyske mesterskab + 2 x sølv
Spillet i Ligaen for U-16 og U-18 adskillige gange.
På nuværende tidspunkt har vi 7 spillere fra egne rækker på vores 1. damehold, der spiller i
Boxerligaen.

Træner set-up og spillerudvikling:
Vi har i klubben en trænerstab som vi er rigtig stolte af. De har lang og god erfaring. Med det
set- up, som vi har, er vi tvunget til at hente trænere fra et stort område for at holde et højt
niveau. Trænerne i U-14, U-16 og U18 er alle trænere, som har været omkring DHF´s
træneruddannelse og som har trænet ungdoms- og seniorhåndbold på højt niveau. Vi
sender løbende trænere på efteruddannelse, og har også meget tæt sparring trænerne
imellem. Vi har gennem de sidste mange år stille og roligt øget trænings- mængden hos
vores spillere. Således har vi allerede U-10 holdene i hallen 3 gange om ugen. Hvis vi har
spillere i de forskellige årgange, som er over eget aldersniveau, bliver de tilbudt at træne på
et højere rangerende hold ved nogle træninger. U14, U16 og U18 er to gange om ugen til
fysisk træning med styrke- aktiviteter.
Klubben arbejder ud fra principperne i ”Den Røde Tråd”, som indeholder aldersrelateret
træning – denne kan ses på vores hjemmeside: www.rifhaandbold.dk eller på vores
facebookside: www.facebook.com/Rødekro-IF-Håndbold

Organisation:
Vores organisation er bygget op med en bestyrelse på 7 personer. Her er lokale forældre og
forretningsdrivende, i takt med at der er kommet spillere fra mange andre byer, er vi suppleret
med bestyrelsesmedlemmer fra andre byer. Vi har i den rivende udvikling, håndboldklubben
har været inde i, forsøgt hele tiden at ruste bestyrelsen til de voksende og stadigt mere
krævende opgaver, der kommer. Vi har fra starten af 2015 oprettet en stilling som sportschef i
klubben hvilket skal være med til at vi er endnu bedre rustet til fremtiden. Vores bestyrelses
medlemmer deltager løbende i de kurser DHF og andre tilbyder. Denne oprustning og tanke
gang omkring udvikling vil også fremover være en del af håndbolden i Rødekro IF Håndbolds
strategi.

Forventninger til dine forældre:











Håndbold skal være sjovt for alle – både på og uden for banen.
Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det.
Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen – ikke kun dit eget.
Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit barn.
Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene – kritiser ikke hendes/hans
afgørelser.
Håndbold er en holdsport – holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn
kommer eller bliver væk.
Respekter trænerens beslutning – vær derfor positiv og støttende.
Giv opmuntringer i medgang og modgang – giv ikke kritik.
Spørg om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet og antallet af scoringer.
Det er dit barn, som spiller håndbold – IKKE dig.

Klubbens værdier:
Store håndbold oplevelser:



Vi tænker og handler med udgangspunkt i medlemmerne



Vi skaber langvarige relationer med vores medlemmer

Vi forstår medlemmernes individuelle behov.

Det er medlemmerne der altid er i centrum






Vi anerkender, at det er medlemmer, der gør forskellen
Vi giver medlemmer og trænere mulighed for at skabe resultater og udvikle sig
Vi fremmer initiativlyst
Vi vurderer præstationer på en klar og retfærdig måde

RIF håndbold er et Team:





Vi arbejder sammen for at skabe oplevelser og resultater



Vi er professionelle

Vi arbejder sammen på tværs af organisationen i klubben
Vi viser tillid, tager og giver ansvar
Vi gør vigtigheden af foreningsarbejde synligt

Velkommen til Rødekro håndbold

