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HVB CAMP 
Formål  
HVB CAMP er et tilbud til dig som ønsker et ekstra træningstilbud. 

Det skal have til formål at fordybe og intensivere den individuelles tekniske færdigheder gennem 
mere træning, og at udfolde individet socialt.  
 
Målgruppe 
HVB CAMP henvender sig til spillere i aldersklassen U6-U15. 
 
Tidspunkt 
HVB CAMP ligger i tidsrummet 09:00 -15:00 mandag til fredag uge 27. 
Udover det vil der være mulighed for afslapning i HVB’s klubhus fra kl. 15-17. 

 
Sted 

HVB’s anlæg - Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde 
 

Indhold 
HVB CAMP-trænere sikrer masser af spændende og lærerig færdighedstræning, hvor der bl.a. er 

fokus på. 
Motorik & Koordination 
Afslutninger 
Cuts & Vendinger 
Driblinger & Finter 

Førsteberøringer 
Afleveringer 
 
HVB CAMP sikrer også et specifikt produceret træningssæt sponsoreret af SPORT 24 og FØTEX, 

som kun er tilgængeligt for HVB CAMP-spillere. 
 
HVB CAMP tilbyder frokost og frugt til spillerne hver dag, som bliver leveret af frivillige i HVB og 
FØTEX. 

 
HVB CAMP tilbyder afslapning i trygge rammer med FIFA-turnering og bordfodbold fra 15-17 i 
klubhuset hver dag i løbet af uge 27, som er organiseret af frivillige/forældre. 
 

Derudover kommer Brizze og besøger HVB en af dagene. Han vil lave et af hans spektakulære 
shows, samt workshops med børnene så alle når forbi. 
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Prisen 

Prisen er 1200 kr. Og er inkl.. 
Frokost samt frugt alle dage. 
HVB CAMP træningssæt til en (værdi kr. 500) 
Læderbold som må beholdes når ugen er omme (Værdi af kr. 300) 
 
Pladserne på HVB CAMP sælges efter ”først-til-mølle-princippet”. Med et begrænset antal pladser 
på hver årgang. Antallet af pladser er som udgangspunkt 18 pr. årgang. Når der er udsolgt på 
årgangen, er der som udgangspunkt ikke længere mulighed for at købe billet. Det er derfor en god 
idé, at du køber billet hurtigst muligt. 
 
Billetsalget foregår via mail til https://www.place2book.com/da/sw2/sales/dfsf5cxkam  
 
Trænere 
HVB CAMP varetages af trænerlederen. 
Trænerlederen er Felix Bjerre og kan kontaktes på følgende. 

Felix.bjerre.lindberg@gmail.com eller 30722028. 
 
HVB bestræber sig på, at ansætte nogle af områdets dygtigeste ungdomstrænere. Disse supleres 
med assistenttrænere, som hovedsaligt vil bestå af lokale uge fra senior og ung-senior holdene. 
 
HVB prioriterer børns sikkerhed mod pædofili meget højt. Vi tjekker konsekvent alle vores HVB 
CAMP-trænere i forbindelse med deres ansættelse ud fra definerede og objektive kriterier via Det 
Centrale Kriminalregister. 
 
Praktisk 
Spilleren skal selv medbringe følgende hver dag: 
HVB CAMP træningssæt 
Benskinner 

Fodboldstøvler 

Fyldt drikkedunk 
 
Selv om du har købt billet til HVB CAMP forudsætter gennemførelsen, at der er mindst 60 
deltagere. Sker dette ikke, må vi desværre aflyse. I givet fald får I naturligvis besked herom. 

Billetten refunderes kun ved aflysninger. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Med venlig hilsen 
HVB. 


