
 

 

Kære SHK medlemmer og familier 

Så er sæsonen 2018 2019 i SHK godt i gang. 

 

Vi er kommet rigtigt flot fra land i ungdomsafdelingen, med hele 11 turneringshold, på nuværende 

tidspunkt.  

 

Træningen køre godt på alle årgange og kampe dem er vi også godt i gang med og stemningen i VU Hallen 

er allerede oppe i gear, så det er fantastisk at følge. 

Første halvsæson er altid svær, der skal holdene finde spillet, vi ser om tilmelding af niveau passer, og 

spillerne skal lige finde sig tilrette. Allerede nu kan vi sige at der bliver spillet god håndbold, på alle årgange. 

Senior siden byder på 2 dame og 2 herrehold til sæsonen. 

Fra bestyrelsens side af sendes der indbydelse ud til Fælles møde i nærmeste fremtid, dato 5.11.2018 tid kl. 

19.00, sæt kryds i kalenderen 😊 

På mødet vil der være flere forskellige punkter, ang. Sæson, fremtid, sponsorerudvalg, Ungdomsaktivitet 

udvalg, osv. 

Vi håber meget at se så mange som muligt, da det er et møde for hele klubben, støtter til SHK, familie til 

spillere, spillere, trænere og frivillige. 

I denne sæson kan vi i foråret 2019 fejre 20 års jubilæum, og man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen 

den 9.3.2019 til Jubilæums Fest, nærmere info ang. dette vil følge. 😊 

Vi har været heldige at Vordingborg Antenneforening har spurgt om SHK vil tjene penge på at omdele 2 x 

foldere for dem, første sending á 5000 stk. fra 24.10. til 27/28.10. 

Til dette er vi meget afhængige af opbakning, så vi håber i vil bakke op når der skrives ud ang. dette. Jo flere 

vi er om opgaven, jo hurtigere og nemmere. 

Senere på sæsonen op mod jul har vi som sidste år en kalender, med foto at SHK`s hold, som kommer til 

salg. Mere info om dette følger. 

Vi glæder os til at se jer alle i hallen. 

Sammen er vi stærkets. 

Med sportslig hilsen 

SHK`s Bestyrelse 


