
 

 

Kære SHK medlemmer og familier 

Så står sæsonen 2018/2019 for døren og SHK`s trænere og ledere glæder sig til at se jer i hallen igen. 

Sæsonen starter i hallen fra den 20.8.2018 på nedenstående tider. 

U12 og 14 piger starter som meldt ud fra 14.8.2018, de første par gange udendørs. 

Trænerbesætningen til sæsonen er stort set på plads og vi glæder os til at følge trænere og hold i sæsonen. 

Træningstider: 

Mandag og onsdag: 

16.45 til 18.15  U10 drenge årgang 08, 09, 10  

   U12 drenge årgang 06, 07 

17.45 til 19.45  U14 drenge årgang 04, 05  

   U16 drenge årgang 02, 03 

19.45 til 21.30  U18 herre årgang 99, 00, 01 

  Herre senior 

Tirsdag og torsdag: 

16.45 til 17.45  U10 piger årgang 08, 09, 10 

17.00 til 18.45  U12 piger årgang 06, 07 

18.00 til 20.00  U14 piger årgang 04, 05   

20.00 til 21.30  Dame senior og U18 damer 

Enkelt hold planlægger at holde ekstra træning, de meldes ud på holdene og kommer på klubbens 

hjemmeside når det er planlagt. 

Træner på de enkelte årgange er: 

U10 piger  Dorthe Haupt, Belinda Hansen, Amalie Ahlgreen, Laura Da Cunha 

U12 piger  Rikke Næstholdt, Camilla Langvad, Ann-Sofie Overgård Nielsen, Jacob Lindorff 

U14 piger  Thomas Drevs, Louise Augustesen 

Damesenior  Thomas Drevs, som mangler en holdleder til både dame 1. hold og 2. hold 

U10 drenge  Emil Lindorff, som mangler en medtræner 

U12 drenge   Lasse Grønsund Wärme, Christian Ottesen Keis 

U14 drenge   Allan Skipper, Jan Lindorff 

U16 drenge   Max S. Andersen, Jan Lindorff 

U18 herre  Jan Lindorff 

Herre senior  Michael Cardow og Jan Lindorff 

Det bliver en spændende sæson, det er vi fra Bestyrelsens side sikre på og der arbejdes på nye tiltag som 

skal være med til at bringe vores SHK videre fremover. 

Vi glæder os til at se nye som ”gamle” i hallen, husk at man sagtens kan tage en ven med som gerne vil 

prøve, de første 14 dage er altid gratis. 

 

Med sportslig hilsen 

SHK`s Bestyrelse 


