
Tilmelding 
 
Tilmelding til hold og betaling foregår via vores hjemmeside 
www.hklammefjorden.dk 
 
Der skal oprettes en profil per person der skal spille. Klik på ”opret profil”.  
Du vil efter at have oprettet en profil og modtage bekræftelses mail. 

Hvis du allerede har oprettet en profil, så klik på ”log ind”. Har du glemt 
dit password, kan du få sendt et nyt , ved at vælge ”Glemt password?” 

 

Det er vigtigt med korrekte oplysninger, idet alle informationer om 
kampe, arrangementer, flytning/ændringer sendes pr. mail og sms. 

Nu logger du ind igen med dit brugernavn og password i venstre hjørne 
nederst – se øverste billede (grå felt). 

Når du er logget ind, klikker du på ”holdtilmelding” eller ”holdoversigt” 
finder det hold du eller dit barn skal spille på, klikker på det og betaler 
med dankort eller mastercard.  

Du vil så modtage en kvittering via den mail du har oplyst. Alternativt kan 
kontingentet indbetales på konto 0537-0000331066 husk oplys ”navn + 
fødselsdato + hold” Men der skal være oprettet en profil først – ellers kan 
vi ikke sætte barnet på hold. 

 

Velkommen til HK Lammefjorden 

Velkommen til spillere og forældre i sæson 2014/2015 i HK 
Lammefjorden.  
Den her folder indeholder informationer til forældre, børn 
og unge, som overvejer at gå til håndbold i klubben.  
 
Men hvis du har brug for flere informationer, så kontakt 
trænere eller kontaktpersoner fra bestyrelse, ungdoms- 
eller seniorudvalg. Telefonnumre og email-adresser finder 
du her i folderen og på HK Lammefjordens hjemmeside på 
www.hklammefjorden.dk 
 

Håndboldudstyr 
Når du skal spille kamp spiller du i en af klubbens trøjer.  
Klubdragt, shorts og t-shirt ”jeg spiller håndbold i HK 
Lammefjorden” kan købes i Sportigan i Asnæs. 
  
Fra U14 drenge/pige hold ”låner” du en bold, som skal 
erstattes, hvis den mod forventning bortkommer. 
Udstyr til træning, bortset fra harpiks og tape, skal du selv 
købe. Klubben har en aftale med Sportigan  i Asnæs, hvor 
du som spiller i HK Lammefjorden får rabat på udstyr. Se 
klubbens hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om, 
hvornår der er klubaften. 
 

Hvem gør hvad 
I HK Lammefjorden er der mange personer, der gør et stort 
arbejde for klubben. Bestyrelsen tager sig af selve driften. 
Trænere og holdledere tager sig af træning, kampe og 
stævner, men vi har altid brug for hjælp. 
Derfor har vi en forventning om, at I som forældre og 
spillere støtter op om holdet, f.eks. omkring kørsel til 
kampe, vask af kamptrøjer og lignende. 
Trænere/holdledere har nok at se til med selve træningen. 

 

Kontingent  

 

 

 

 x  

Træningstider i HK Lammefjorden 2014/15 
 

Gislingehallen - Mandag 

16.45 – 18.00 U10 Piger (årgang 04/05) Thomas Emanuel 
18.00 – 19.30 U16 Piger (årgang 98/99) Thomas Emanuel/ 
Jakob Karlsen  
 
Gislingehallen – Torsdag 
16.30 – 17.45 U10 Drenge (årgang 04-05) Jens Larsen/ 
Kenneth Pedersen 
17.45 – 19.15 U12 Drenge (årgang 02/03) Kim (købmand) 
Nielsen 
19.15 – 20.45 U14/U16 Drenge (årgang 99/00) Morten 
Larsen/Peter Høg/Jan Buurskov Knudsen 
 

Svinningehallen – Tirsdag  

16.15 – 17.30 U10 Drenge (årgang 04-05)  
17.30 – 19.00  U14 Piger (årgang 00/01) Peter Anker/Mikkel 
Anker 
19.00 – 21.00  Herre Senior Kennet Lange Rasmussen/Johnny 
Villumsen 
 

Svinningehallen – Onsdag 

16.30 – 17.15 Trille-Trolle håndbold (fra 1 ½ år-4 år med 
forældre) Hanne Thomassen 
17.15 – 18.15 U8 Piger og Drenge (årgang 09 og senere) 
Hanne Thomassen 
  
Vallekilde Hørve Fritidscenter – Tirsdag 

16.15 – 17.00 Trille-Trolle håndbold (fra 1 ½ år-4 år med 
forældre) Marianne Folkersen 
17.00 – 18.00 U8 Piger og Drenge (årgang 09 og senere) 
Marianne Folkersen 
18.00 – 19.30 U12 Drenge (årgang 02/03) Kim (købmand) 
Nielsen 
 

Vallekilde Hørve Fritidscenter – Torsdag 

16.15 – 17.30 U10 Piger (årgang 04/05)  
17.30 – 19.00 U14/U16 Piger (årgang 98/00 
19.00 – 20.30 Dame Senior….Finn Fredsgaard 
20.30 – 22.00 Herre Senior 
  
 Dragsholm Fritidscenter, Fårevejle - Tirsdag  

18.15 – 19.45 U14/U16 Drenge …(årgang 98/00) 
19.45 – 21.00 Dame Senior 

http://www.hklammefjorden.dk/


Vi har altid brug for en hjælpende hånd 
I HK Lammefjorden har vi også brug for jer som forældre 
til andre ting. Her kan nævnes: 
 

 Være en del af børne- ungdoms eller seniorudvalget. 

 Hjælpe ved arrangementer – serveringer i Hørve eller 
lignende. 

 Sidde ved dommerbord (oplæring finder sted) og 
speake kampe. 

 Hjælpe på Roskilde Dyreskue (maj måned). 

 Hjælpe på Vig Festival (juli måned). 

 Hjælp ved hjemmekampe med diverse opgaver – 
kampreferater til pressen, dommerbord. 

 Hjælpe til med at finde sponsor til spilletrøjer. 
 
Det er naturligvis ikke meningen at I som forældre og 
spillere skal være med til det hele. Men det er en stor 
hjælp, når I hjælper os med bare én eller to ting. Gør alle 
det, bliver det ikke en belasning for nogen. 
Se liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og 
trænere.  

Tilmelding til kampe og andre arrangementer 

Alt foregår via hjemmesiden, hvor du tilmelder dig selv 
eller dit barn til kampe m.v. Vi opretter et event, hvor der 
også kan betales med dankort. 
 
Kontingentet forfalder når man starter til håndbold, 
selvfølgelig kan I prøve 2-3 gange for at se om det er 
noget inden der betales kontingent første gang. Ca. 5 dage 
før anden rate opkræves modtage en e-mail, om at det er 
tid til at betale kontingent – efterfølgende hæves 2 rate 
automatisk på dit dankort/masterkort, såfremt du ikke har 
meldt dig/dit barn ud. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at spørge din 
træner eller kontakte kasserer Mie på mail: 
kontingent@hk-lammefjorden.dk eller via tlf. 59 30 42 
01/27 81 26 14. 
 

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen 

HK Lammefjorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENTER 2014-2015 1. RATE 2. RATE 

Trille/Trolle Kr. 350,- Ingen 

U8 Kr. 650,- Ingen 

U10 piger/drenge Kr. 500,- Kr. 500,- 

U12 piger/drenge Kr. 600,- Kr. 600,- 

U14 piger/drenge Kr. 700,- Kr. 700,- 

U16 piger/drenge Kr. 750,- Kr. 750,- 

U18 damer/herrer Kr. 800,- Kr. 800,- 

Dame/Herre senior Kr. 900,- Kr. 900,- 

Passive medlemmer Kr. 300,- Ingen 

Efterskole spillere Kr. 300,- Ingen 

 

Bestyrelsen 2014-2015: 

Navn/adresse Opgave  

Formand Karin G. Larsen HRØ  22 31 62 63 

Næstformand Ove Møller Udlev. af harpiks, tape mm. 21 37 22 89 

Jette Kristensen Sekretær 40 26 35 41 

Troels Hansen HRØ, formand seniorudvalg 40 33 69 60 

Nikolaj Folkersen DGI, hjemmesiden 23 30 90 80 

Jørgen Bærentsen Hjemmesiden, 

kontaktperson U12 

piger/drenge 

72 36 12 34 

Henrik Fæster Kontaktperson U14 

piger/drenge 

72 36 12 34 

Mie S. Rasmussen Forretningsfører 27 81 26 14 

Thomas Emanuel Formand ungdomsudvalget 52 39 15 75 

Simon Poulsen Kontaktperson U10 

piger/drenge 

29 47 60 25 
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