
 

 
 

Har du lyst til  
at spille håndbold?  

 

 

Brøndby Strand Idrætsklub Håndbold handle om den gode oplevelse. Vi spiller for sjov, for 
fællesskabet og for at bevæge os med bolden i hånden. Kom og vær med!  

Er du til masser af aktion, mange mål, fart og spænding, så er håndbold måske noget for dig. 
Håndbold er sjov, god motion, tempo, nye venner og fantastiske oplevelser. 

Vi står for holdsport på banen og fællesskab efter træning, og vil du have flere opleveler med 
bolden, har vi tilbuddet til dig. 

Kom ned i Søholt hallen, Dyringparken 1, lige ved siden af Brøndby Strand Skole på vores 
træningsdage som er tirsdag og torsdag fra kl. 16:30 til 21:00. Du kan se vores træningstider 
her: 

 Tirsdag  Torsdag 
16:30-17:00 Mini og nybegyndere 

4 – 10 år 
16:30-17:00 

U-14 Piger & drenge 
5.-7. klasse 17:00-17:30 17:00-17:30 

17:30-18:00 
U-14 Piger 
5.-7. klasse 

17:30-18:00 
18:00-18:30 18:00-18:30 Dame Senior +  

Forældre hold 
Nybegynder voksne 

18:30-19:00 18:30-19:00 
19:00-19:30 

Herrer senior 

19:00-19:30 
19:30-20:00 19:30-20:00 

Herrer senior 20:00-20:30 20:00-20:30 
20:30-21:00 20:30-21:00 

 

Du er altid velkommen til at deltage i træning på de hold vi nu har. Blot medbring et par 
indendørssko og praktisk træningstøj. Du må gerne tage hele familien med, altså både 
søskende samt mor og far. Vi har plads til jer alle. 

 
For at du har mulighed for at prøve spillet med håndbolden af er træningen frem til 
sommerferien gratis. På denne måde får du rig lejlighed til at prøve det af, før du beslutter dig. 

Hvis vi ikke lige har et hold i jeres årgang, så kom alligevel ned og tal med os, så finder vi  
en dag og et tidspunkt der passer til dig/jer. Du kan også ringe til vores formand Daniel  
(2741 0070) eller kassereren Yvonne (3115 7207).  

Har du lyst til at se en af vores håndboldkampe, er du velkommen til at komme ned i Søholt 
hallen lørdag og søndag den 19. og 20. maj. Her vil BSI Håndbold være vært for en international 
turnering med hold fra Danmark og Belgien.  
 
 
På håndboldklubbens vegne  
Claus Steinmeier  
Mobil 51 900 557 
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