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Aftale for hjemmeboende elever på Skanderborg Håndbold Elite Akademi  

 

Mellem spiller og SHEA er der d.d. indgået følgende aftale: 

 

Eleven optages på SHEA’s håndbolduddannelse med start fra 1. august. Aftalen er ikke tidsbegræn-

set, men udløber uden opsigelse til den 31. juli i året, hvor spilleren stopper som U19 spiller. Opholdet 

drøftes løbende og kan altid opsiges efter gældende regler. Ønskes aftalen ændret ved sæsonovergang 

bedes dette meldt til SHEA senest 1 marts (eks fra hjemmeboende til boende eller ophør af aftale etc.) 

 

SHEA er tilknyttet/samarbejder med Skanderborg Håndbold, men er i øvrigt en selvstændig juridisk 

enhed. Eleven skal være medlem af Skanderborg Håndbold og betale normalt kontingent til Skander-

borg Håndbold. Spillercertifikat hentes automatisk af Skanderborg Håndbold senest 1/6 i opstartsåret 

fra nuværende klub såfremt denne ikke er Skanderborg Håndbold. 

 

Parternes rettigheder og forpligtelser defineres således: 

 

SHEA’s ydelse omfatter:  

 

§ 1 Træning 

- (Daglig) træning på U17- eller U19-hold, med de annoncerede trænere. 

- SHEA forpligter sig til at søge det højest mulige niveau for træning og udvikling af den en-

kelte elevs håndboldfærdigheder. Dette ved at følge den seneste forskning for fysisk træning 

og ernæring for elitesportsfolk, samt ved ansættelse af DHF uddannede trænere.    

- Der afholdes individuel evalueringssamtale med elev og forældre/værge én gang årligt eller 

efter behov. 

- SHEA indkalder elev og forældre/værge til samtalen.  

 

§ 2 Bolig 

- Denne aftale omfatter ikke fri bolig og kost på kollegium/lejlighed.  

- I forbindelse med alle SHEA turneringskampe vil der være sandwich/pastasalat. 
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§ 3 Andet 

- SHEA yder hjælp til at finde uddannelsesplads, tilrettelægge uddannelse for den enkelte elev.  

- Adgang til fysioterapi, både forbyggende, skadesforbyggende og behovsbestemt. 

- Der er fysisk træner tilknyttet akademiet som udarbejder ugeplaner for alle hold. 

- SHEA afholder udgifter til tøjpakke, elven er forpligtet til at træne i udleveret tøj. Tøjet må 

kun bruges i håndboldsammenhænge hos Skanderborg håndbold, DHF og samarbejdsklubber. 

- Eleven afholder selv udgifter til relevante personforsikringer ligesom fastsættelsen af dæk-

ningsomfang m.v. er den enkelte elevs ansvar. 

- Den enkelte spiller skal forvente at arbejde ca. 27 timer før/under/efter festivalen i august, 

samt 2-3 timer ved Fælleden Cup i juni. Desuden forventes det at forældre tager minimum en 

festivalvagt af ca. 7 timer. Festivalen bidrager hvert år væsentlig til driften af SHEA. 

- Spillerne skal deltage aktivt i sponsorpleje 1-2 gange årligt. 

 

§ 4 Udgifter 

- SHEA afholder alle udgifter til forsikring af inventar/udstyr tilhørende SHEA. 

- SHEA afholder ikke eventuelle udgifter til særlig idrætslæge/behandling i tilfælde af skader 

ud over den aftalte fysioterapi.  

- SHEA afholder ikke eventuelle udgifter til supplerende fysioterapi udenfor SHEA.  

- Deltagelse i stævner (eks. julestævne, påskestævne) betales særskilt af eleverne. SH Venne-

forening yder tilskud til SHEA elever på lige fod med alle andre medlemmer af Skanderborg 

Håndbold. 

- Udgifter til rejse mellem hjem og SHEA afholdes af eleven.  

 

§ 5 Opsigelse 

- Aftalen kan fra SHEA’s side opsiges med fire måneders varsel til udgangen af en måned, 

såfremt eleven gentagne gange ikke lever op til de elitære retningslinjer, der er udgangspunk-

tet i SHEA-konceptet. Forinden opsigelse kan ske af denne grund, skal der gives eleven en 

skriftlig advarsel.  
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Elevens forpligtelse omfatter: 

§ 6 Træning 

- Eleven binder sig til at gennemføre hver påbegyndt sæson, idet et træningssår tilrettelægges 

og regnes fra 1. august til 31. juli. 

- Eleven deltager i såvel fælles som individuel træning under instruktion af træneren for det 

hold, eleven tilknyttes. 

- Eleven spiller for Skanderborg Håndboldklub. Dette omfatter såvel træning som turnerings-

kampe, og eleven kan ikke spille for andre klubber/foreninger/hold, så længe eleven er til-

knyttet SHEA, medmindre der er konkret skriftlig aftale om andet. 

 

§ 7 Regler 

Ud over de daglige leveregler på SHEA, der kommer til at afspejle, at SHEA vil sikre at eleverne 

forberedes til en elitær håndboldhverdag, er der nogle hovedregler, der bliver behandlet med 0-

tolerance fra SHEA’s side. 

- Enhver form for indtagelse, besiddelse eller distribution af doping eller euforiserende stoffer 

tolereres ikke under nogen form. 

- Rygning og indtagelse af snus er ikke tilladt under nogen form. 

- Alkohol er ikke tilladt på SHEA. Der udarbejdes sammen med eleverne i forbindelse med 

opstarten af skoleåret, et regelsæt omkring alkohol i fritid/ferier. 

 

Overtrædelse af disse hovedregler vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. 

 

§ 8 Betaling 

- Eleven betaler kontingent for SHEA konceptet inklusiv frokost på skolen, og der betales i 11 

måneder pr sæson, startende fra og med august til og med juni måned. Juli er betalingsfri. 

- Den månedlige betaling trækkes den første hverdag i hver måned. 

- Kontingentets størrelse er fast i hele sæsonen, og kontingentet for den igangværende og kom-

mende sæson kan ses på SHEA’s egen hjemmeside www.shea.dk, og indlagt under fanen 

kontigentbetaling. Den kommende sæsons kontingentbetaling vil være offentliggjort senest 

udgangen af februar måned. 

- Ved elevens optagelse til dennes første sæson i SHEA opkræves eleven et depositum på kr. 

3.000 til sikkerhed for elevens forpligtelser.  

- Studieture, ekstraordinære træningsture eller lignende betales særskilt. Eleven opfordres til at 

deltage heri, medmindre uddannelses-, familiære eller økonomiske forhold er i vejen herfor.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.shea.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C0f07a9bb0db94f68cfa108da0281df68%7Ceda6bca897b1414495d4ec48c8991aed%7C0%7C0%7C637825054269989096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mp21Fk4wb9o9WTgdIFwPOB50iDWdat8Fj94%2BR%2F4%2FZmA%3D&reserved=0
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§ 9 Opsigelse 

- Eleven har kun ret til at opsige aftalen med SHEA med fire måneders varsel til udgangen af 

en måned, såfremt  

o uddannelsesmæssige forhold gør det nødvendigt. 

o eleven socialt mistrives i et omfang, der ikke af forældre/værge i samråd med SHEA’s 

bestyrelse vurderes at kunne løses. 

Ovenstående forhold vil altid skulle afklares mellem elev, forældre og bestyrelsen for SHEA. En 

opsigelse er først godkendt, når den er bekræftet skriftligt af SHEA’s bestyrelse. 

 

§ 10 Misligholdelse 

- Forlader eleven SHEA af andre grunde end de ovennævnte, regnes det for misligholdelse, og 

hele årets ydelse forfalder til betaling. 

- Spil for andre klubber regnes for misligholdelse, medmindre der er en konkret skriftlig aftale 

om andet. 

 

§ 11 Forsikring og ansvarsforhold 

Selv om det forventes, at eleven opfører sig ordentligt under opholdet, kan man forvolde skade på 

andres ting, bygninger eller personer, og der kan i den anledning opstå tvivl om, hvem der skal erstatte 

skaden. 

  

Eleverne er – som alle andre – underlagt dansk rets almindelige regler for, hvornår man pådrager sig 

et erstatningsansvar. Herefter er man erstatningsansvarlig, hvis man har handlet uagtsomt eller for-

sætligt. Det vil sige, at det skal kunne bebrejdes eleven, at han/hun har handlet som sket.  

  

Det indebærer også, at man ikke kan drages til ansvar for hændelige uheld. 

Hvis forældre/værge har en familieforsikring (ansvars- og tingsskadeforsikring) – og det har de fleste 

familier – vil eleven sædvanligvis være dækket af denne under sit skoleophold. 

  

Det kræves derfor at elevens forældre/værge har en familieforsikring med indbo og ansvar. Skader, 

der sker med elevens private ting og i fritiden, er normalt kun dækket af elevens forældres/værges 

forsikring. 

  

Vi opfordrer samtidig til, at eleven er dækket af en ulykkesforsikring, men vil naturligvis ikke kræve 

det, idet det er et personligt anliggende. 

  



 

30-03-2022 Hjemmeboende Side 5 af 5 

§ 12 Erstatning 

 

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på SHEA’s eller andre elevers ejendom bortset 

fra hændelige uheld. Såfremt elevens forældres/værges ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke 

dækker, eller hvis forældre/værge ikke har en sådan forsikring, forpligter forældre/værge sig til sam-

men med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven. 

Det anbefales, at forældre/værge tegner en sundhedsforsikring for eleven til dækning af eventuelle 

scanninger, i forbindelse med en større skade. 

 

§ 13 Tillæg 

Aftalen med SHEA er ikke ensbetydende med en kontrakt med Skanderborg Håndbold. 

Eleven modtager ikke vederlag fra SHEA for at spille for Skanderborg Håndbold, og er ikke som 

følge af optagelse på SHEA berettiget til en spillerkontrakt med Skanderborg Håndbold. 

Optagelse på SHEA er ikke til hinder for, at der i øvrigt indgås kontrakt med Skanderborg Håndbold. 

I så fald forudsættes det, at dette naturligvis sker via en af DHF-godkendt kontrakt. 

Såfremt eleven tegner kontrakt med Skanderborg Håndbold, træder denne kontrakt forud for aftalen 

med SHEA, i relation til spillerforpligtelser.   

 

I øvrigt gælder det, at i det omfang SHEA’s aftale eventuelt måtte komme i strid med DHF’s regle-

ment for kontraktforeninger og spillerkontrakter, bortfalder den aftalebestemmelse, der måtte være i 

strid med reglementet. 

 


