SHK Nyhedsbrev december 2018
Kære SHK medlemmer og familier
Så er vi gået på julepause efter en halvsæson med fuld fart på, på stort set alle områder.
Alle hold har haft travlt med turneringen, og med de sidste placeringer på plads, er de nye
rækkeinddelinger klar. Kampprogrammet til 2. halvsæson ligger nu fast og de første kampe spilles i første
weekend i januar.
Kampplanlægningen er et stort puslespil, som vi kæmper med et par gange om året for at sikre den bedst
mulige planlægning. Det er sådan, at flere spillere er involverede på flere hold enten som spiller og/eller
træner ligesom flere trænere er involverede på flere hold.
De samme ting kæmper modstanderne
med, så der skrives en del frem og tilbage
mellem klubberne i denne periode for at få
det hele til at gå op.
Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet vil i fremtiden komme flere
gange i sæsonen med det formål at give alle
medlemmer og deres familier et billede af
hvad der sker i klubben og hvad der arbejdes
med, sådan at alle i og omkring klubben er
opdaterede på hvad der sker i SHK.
Fællesmøde:
Den 5.11.2018 afholdt vi Fællesmøde og var
vidne til et stort fremmøde af interesserede.
Det er altid spændende at sætte nye tiltag i gang og Fællesmødet var startskud til mange nye ting, som der
skal arbejdes med i fremtiden.
Et af de første resultater af mødet er en del nye udvalg og forstærkning af flere eksisterende.
Der har på nuværende tidspunkt været første møde i Udvalgene som er:
- Udvalg til Skolesamarbejde, som arbejder med at skabe samarbejde med Gåsetårnsog Kulsbjergskolen på 2. og 3. årgang
- Udvalg omkring Lykkeliga, som står for at starte Lykkeliga op i SHK
- Udvalg omkring synlighed, som arbejder med vores synlighed udad til på medier, hjemmeside, Facebook,
Instagram osv.
- Ungdoms aktivitetsudvalget som arbejder på at skabe oplevelser for alle vores ungdomsspillere, udover
håndbolden
- Frivillig udvalg, en gruppe som SHK kan trække på, når der er brug for en ekstra hånd til opgaver i
hallen. Der er plads til mange flere i dette udvalg så kontakt os meget gerne, hvis I kan hjælpe.
- Udvalg til trænerudvikling, som skal arbejde på at finde fremtidens nye SHK trænere, og fastholde dem vi
allerede har. Dette udvalg mangler vi medlemmer til, så er man interesseret så tag kontakt.
Målet med udvalgene er at få frisk energi ind i SHK, og sætte nye tiltag i gang som skal være med til at
udvikle SHK i fremtiden, både i forhold til tiltrækning af nye spillere men også fastholdelse af eksisterende
spillere.
Det har været en stor fornøjelse at mærke den nye energi som er kommet til i udvalgene, og høre de
mange ideer og nye vinkler på at udvikle SHK i fremtiden.
Håndboldfitness:
SHK er startet op med et par prøve-træninger her i december og fremmødet har været super flot, og
flere har tilkendegivet at de også er klar på banen når vi starter op efter nytår.
Der meldes endelig træningstid ud, lige så snart det er på plads.

Lykkeliga:
SHK er super stolte over at have indgået aftale med Lykkeliga om opstart af håndbold for unge med
udviklingshandicap.
Vi glæder os meget til at starte det nye hold op og der vil komme nærmere informationer ud, når de sidste
detaljer er forhandlet på plads i forhold til træningstid.
Sponsorudvalget:
Vi har sagt velkommen til en del
nye sponsorer i denne sæson og
leder efter mange flere, så har man
en kontakt, eller vil man selv høre
mere om hvordan man kan støtte
SHK og hvad man får til gengæld, så
kontakt sponsorudvalget via
mail formand@sydsjhk.dk.
Støtte fra Vordingborg Festuge
Vi har i SHK været så heldige at
være blandt de udvalgte klubber
som har fået andel i overskuddet
fra dette års Festuge, og de 10.000,kroner er allerede brugt på en
rullemadras, som klubbens hold vil få glæde af til opvarmning og styrketræning.
Stor tak til Vordingborg Festuge for støtten.

Speakersday:
Den 25.11.2018 afholdt vi Speakersday i VU-Hallen med
speak, lys, røg, musik, kåringer og masser af god
håndbold. Det var en super dag og sammen med
Ungdomsaktivitetsudvalget arrangeres der
igen Speakersday den 26. og 27.1.2019 hvor det meste
af klubben spiller hjemme. Så sæt kryds i kalenderen og
mød op og vær en del af en festlig dag i VU-Hallen, hvor
der lige gives lidt mere gas end normalt.

Julestævne
Mellem jul og nytår tager 4 af vores U10 og U12 hold til julestævne i Eskilstrup, og får spillet lidt håndbold i
julepausen. Dejligt, at det er lykkedes at få så mange hold afsted.
Håndboldens Dag 5.1.2019:
SHK har meldt sig som deltagende klub på Håndboldens Dag 5.1.2019, som er en landsdækkende
happening. Vi skal promovere håndbolden og skabe opmærksomhed om klubben, så tag gerne fat i alle I
tror, kunne have lyst til at prøve at spille håndbold.
Der er lagt program for dagen, hvor vores årgange vil afløse hinanden i hallen, og skabe aktivitet,
forhåbentligt sammen med en masse gæster, som kommer for at se hvad der sker i SHK:
Vi håber at vores spillere vil invitere gæster med på dagen.

Jubilæumssæson:
I foråret 2019 har SHK 20 års jubilæum og det skal fejres.
Reservér datoen 9.3.2019 som bliver festdagen for alle over 18 år inklusiv vores U18 spillere. Indbydelsen er
på vej i trykken og vi glæder os til at se nuværende og tidligere SHK’ere i hallen, sammen med forældre og
faste SHK-støtter.
For ungdommen arbejdes der på en dato til et arrangement for dem.
Nytårs Diskofest:
Traditionen tro afholdes der Nytårs Diskofest for ungdommen. Det sker d. 18.1.2019, og vi håber at se alle
vores U10, U12 og U14 spillere til et brag af en diskofest arrangeret af Ungdoms aktivitetsudvalget.
Indbydelsen er på vej i trykken.
Vi glæder os i SHK`s bestyrelse over fantastisk opbakning til alle vores hold både hjemme og ude. Det er
med til at gøre os til noget specielt og synliggøre fællesskabet.
Stor tak til alle, der bakker op om SHK og en speciel stor tak til alle de mange frivillige trænere, ledere,
kioskfolk, halopsætnings- og nedtagningshjælpere, uden jeres indsats var det ikke muligt at få SHK til at
fungere 😊
God jul og godt nytår til jer alle, vi glæder os allerede til 2. halvsæson.
Med sportslige hilsener
SHK`s Bestyrelse
Info@sydsjhk.dk
Mobil 21485331

Sammen er vi Stærkest

