
Er fællesskab vigtigt for jer? Betyder sammen-
holdet lige så meget som resultaterne? Ser 
I forældre som stærke medspillere? Så kan I 
vinde den nye Antibulli-pris.

Trivsel og god børnehåndbold går hånd i hånd. Det  
samme gør trivsel og et stærkt børnefællesskab. Det  
er grundtanken i Antibulli, som Mary Fonden og MH24  
– Foreningen Mikkel Mod Mobning står bag.

De to organisationer vil nu hylde fællesskabet i børne-
håndbolden med den nye Antibulli-pris. Prisen vil gå til 
børneafdelingen i en klub, som kontinuerligt arbejder 
for at styrke fællesskabet både på de enkelte hold og på 
tværs af årgange i klubben. 

Antibulli-prisen overrækkes ved Dansk Håndbold  
Award 2018 den 4. juni i Viborg. Med prisen følger  
20.000 kroner til en fællesskabende aktivitet for  
alle klubbens børnehold.

Både trænere, spillere, klubledelse, forældre og andre  
i og omkring en klub kan indstille børneafdelingen til  
Antibulli-prisen. Har I oplevet andre klubber have et  
godt blik på spillernes trivsel og sammenholdet på  
tværs, kan I også indstille dem.

Repræsentanter fra Mary Fonden og MH24 vil sammen 
med tidligere ungdomslandsholdstræner Claus Hansen 
udvælge årets vinder af Antibulli-prisen. 

Der findes mange gode eksempler på at arbejde med 
sammenhold og trivsel, og prisen gives derfor for det 
gode initiativ og det kontinuerlige arbejde for, at alle  
børneafdelingens spillere er glade for at gå til håndbold.

Tolerance og respekt
Antibulli er udviklet af Mary Fonden og MH24 i samarbejde med TrygFonden og Red  
Barnet. Antibulli er et gratis træningssite til børnehåndboldtrænere med øvelser, gode  
råd og redskaber, som gør det let at arbejde med sammenhold og det gode børnefælles-
skab. Målet er at skabe hold- og klubkulturer med høj tolerance, hvor alle respekterer  
hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset 
hvor god man er til håndbold. Find øvelser, redskaber og mere viden på antibulli.dk og  
facebook.dk/sammenholdetvinderaltid

I kåringen af årets Antibulli-pris lægger vi vægt på:

•  Børneafdelingen arbejder hele året for at styrke
fællesskabet på og uden for banen – både på de
enkelte hold og på tværs af hold og årgange.

•  Børneafdelingen støtter alle børnetrænere til at
have øje for børnenes trivsel.

•  Børneafdelingen arbejder bevidst for at skabe
en klubkultur med plads til alle børn – uanset
færdigheder på banen.

•  Børneafdelingen ser og inddrager spillernes
forældre som en ressource.

Sådan indstiller I:

•  Beskriv, hvordan I arbejder med fællesskabet og
sammenholdet i jeres børneafdeling. Kom gerne
med konkrete eksempler (max. to A4-sider).

•  Send evt. en video eller billeder fra jeres arbejde
med fællesskab. Det kan være af konkrete øvelser,
fra et fælles-arrangement eller spillerne, der for-
tæller, hvordan I sætter fokus på sammenhold.

•  Send indstillingen til kontakt@antibulli.dk. Skriv
”Antibulli-pris” og jeres klubnavn i emnefeltet.

Deadline for indstillinger er søndag den 20. maj

Ny pris hylder fællesskab
i børnehåndbold – indstil jeres klub nu


