SHK Nyhedsbrev Maj 2019
Kære SHK medlemmer og familier
Sæsonen 2018/2019 er afsluttet, og som mange nok har set, har vi vundet prisen som årets
Håndboldforening under HRØ.
Vi er fra bestyrelsen side utroligt stolte over, at SHK har modtaget denne pris, og den udvikling vi som klub
har præsteret de seneste 11 år. At vi samtidig har helt klare målsætninger for klubbens udvikling de
kommende 10 år, gør bare følelsen endnu bedre.
Dette kunne ikke lade sig gøre uden den kæmpe opbakning, som SHK har fra frivillige, spillere, sponsorer,
forældre osv. Tak til alle jer som er med til at gøre det muligt.
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Generel info
Træning
Vi har frem til sommerferien ikke længere adgang til træning i VU Hallen, og holdene er rykket ud på Beachbanen og 2 stk. græsbaner.
Her vil træningen fortsætte efter aftale på holdene op mod sommerferien. Vejret spiller jo en rolle, når vi
rykker udenfor, så vi håber meget på, at vi får nogle dejlige aftner udendørs med sol og ikke for megen vind
og regn.
Nye årgange
Den nye årgangs struktur gør, at dette sæsonskifte vil gå meget stille og ubemærket hen, da årgangene til
næste sæson er nøjagtigt de samme, som de har været i denne. Kun tallet på årgangen skifter til ulige tal
😊
Haltider
SHK har i den kommende sæson fået samme tider i VU Hallen som hidtil, og så har vi yderligere fået tider i
Kastruphallen, hvor nogle hold derfor kommer til at træne.
Grunden til tider i anden hal er simpel: vi er vokset fra VU Hallen! Den nye årgangsstruktur har betydet, at vi
får en ekstra årgang. Desuden starter vi Lykkeliga op, har stor tilslutning til Håndboldfitness, og kigger på
opstart af U4 håndbold (TRILLE TROLLE). Med det aktivitetsniveau rækker pladsen i VU Hallen ikke længere,
og vi må søge alternativer.
Trænere til kommende sæson
Langt de fleste hold er fuldt på plads, og vi mangler kun at lukke de sidste aftaler. Går alt planmæssigt,
præsenteres næste sæsons trænerbesætning medio juni.
I skrivende stund er vi stadig på udkig efter: en ansvarlig til U9 pige og U9 drenge, en træner til TRILLE
TROLLE, og en træner/holdleder til Dame 2.
Skulle man have lyst til at høre mere omkring dette så kontakt Rikke Næstholdt (40 41 99 69) vedr. ungdom
eller Lone Kryhlmand (51 21 00 12) vedr. senior.

Siden sidst
SHK´s 20 års jubilæum
Det gik på ægte SHK-manér ikke stille af sig, da vores 20 års jubilæum blev markeret med en super festaften
for trænere, frivillige, senior spillere, forældre og faste støtter, i Iselingeskolens Festsal. Over 200 deltagere
var klar til at fejre og hylde SHK.
Tak for en fantastisk fest 😊
U14/16 arrangement
Vores U14 og U16 spillere har været samlet til en aften med konkurrencer i Iselingehallen. En aften
arrangeret af Ungdoms aktivitetsudvalget hvor der blev dystet, hygget og spist Pizza. Der var god opbakning
til arrangementet, og vi håber på, at endnu flere kan deltage, næste gang der kaldes til samling.
Slut på turneringssæsonen
De sidste turneringskampe blev spillet i slutningen af marts, og hvilken sæson vi har haft i SHK. Fuld knald
på med mange flotte kampe, masser af flotte sejre og megen erfaring vundet.
Generelt om sæsonen kan man sige, at uanset alder og rækker så har SHK`s hold udviklet sig massivt, og alle
kan være stolte af deres fremgang som hold og spillere. Vi glæder os til at følge udviklingen i sæsonen
2019/2020
Faxe Cup
Hele 7 hold var i år tilmeldt til Faxe Cup. En super weekend hvor U12 piger overnattede med 3 hold til
stævnet, mens U10 piger og drenge, U12 drenge og U14 drenge deltog uden overnatning.
Holdene kæmpede hele weekenden for SHK, og de trak en del sejre og en masse erfaring med hjem.
U14 drengene gik i B rækken hele vejen, og de tog den samlede sejr i B rækkens A slutspil med en flot
finalesejr over Team Helsinge.
Sjællands Mesterskab
Samme weekend som Faxe Cup blev der spillet Sjællands Mesterskaber, og her var U12 pigerne
repræsenteret med et hold.
Holdet spillede 2 indledende kampe, men måtte desværre se sig besejret samlet. Alene det at kvalificere sig
til Sjællands Mesterskab er dog en kæmpe præstation i sig selv.
Udover U12 pigerne så vandt U10 piger og drenge også deres række. U10 drenge gjorde endda rent bord
med lutter sejre. Desværre er der ikke Sjællands Mesterskaber på U10, så her kunne de ikke vise de grønne
farver frem. Stort tillykke til alle 3 hold med resultaterne!
Sommerturnering
I de sidste par sæsoner har Dameafdelingen spillet med i sommerturneringen, og i år deltager herrerne så
også. Kom og se holdene i de sidste kampe som spilles i Kastruphallen.

Aktiviteter i kommende periode
Vordingborg Idrætsfestival
Den 24.5.2019 kl. 17.00 til 21.30 deltager SHK på Vordingborg Idrætsfestival, som afholdes på Slotstorvet og
området ved museet på ruinerne. SHK er på græsområdet foran museet. Vi deltager med en kortbane, hvor
der vil blive spillet kampe med vores ungdomsårgange. Desuden har vi fartmåling af skud og plads til leg
med bold, så kom og vær med.
Beachstævne på Marielyst
Den 15.6.2019 deltager SHK til Beachstævne på Marielyst. Vi håber at se mange hold i sandet, som vil vise,
at vi i SHK også mestre denne del af spillet 😊
Generation Handball
I uge 31 deltager U15 drenge i Generation Handball, i Viborg. Desværre har det i denne omgang ikke været
muligt at samle U15 pige og U17 drenge til samme stævne.
Vi håber U15 drengene får et fantastisk stævne.
Generalforsamling i SHK
Den 17.6.2019 kl. 19.00 afholder SHK Generalforsamling i lokale 3.03 på VU.
Bestyrelsen håber at se mange deltagere, som vil høre mere om klubbens drift og virke.
For at være stemmeberettiget skal man være medlem eller passivt medlem af klubben.
Vilde Vulkaner 2019
Vanen tro er SHK med på Vilde Vulkaner Vordingborg. Vi leverer over 1200 mandetimer til festivalen, og har
brug for hjælp til dette.
Vores arbejde på festivalen giver næsten 100.000 til klubkassen, eller omregnet over 400 kr. pr medlem i
SHK, som betyder meget for, at vi kan fortsætte med at have dommere udefra til alle kampe, købe
materialer ind og kunne udvikle SHK.
Så har man ikke allerede meldt sig til som hjælper på festivalen under SHK, så skriv til
Vildevulkaner@sydsjhk.dk og aftal vagter med Cecilie.

Nyt fra udvalgene
Sponsorudvalget
Der kigges i Sponsorudvalget frem mod den kommende sæson. Eksisterende sponsorer skal kontaktes, og
der ledes efter nye kontakter, som kunne have lyst til at støtte arbejdet i Årets Håndboldforening under
HRØ.
Et sponsorat i SHK kan sammensættes på mange måder og bestå af f.eks.: trøjetryk, bannere, bander, tryk
på træner- og frivillige beklædning osv.
Har man selv, eller kender man nogen som kunne have interesse i af høre mere så kontakt
formand@sydsjhk.dk.

Udvalg for Skolesamarbejde
Der er afholdt møder på 6 ud af 7 afdelinger på Gåsetårnsskolen og Kulsbjerg skolen, og alle har meddelt, at
de deltager med 2. og 3. årgang i et 4 ugers forløb, som afsluttes med en samlet turnering pr. årgang.
Vi glæder os meget til at komme i gang med opgaven og forhåbentlig se en hel del U9 spillere komme i gang
som følge af samarbejdet.
Udvalg omkring Synlighed
Udvalget arbejder pt. primært med hjemmesiden og opbygning af denne, så det bliver lettere at finde
relevant information. Galleri er oprettet og fungerer nu med holdinddelinger. Når der lægges nye billeder
ind, gives der besked på Facebook om, at gallerierne er blevet opdateret.
I kan følge Sydsjaellandshk på instagram, og hvis I ikke allerede er medlem af den lukkede klubgruppe på
Facebook, så søg medlemskab af Sydsjællands HK – klubgruppe.
Lykkeligaudvalg
Udvalget har stået lidt i stampe, da vi afventer haltider. De er snart på plads, og så kan vi komme videre
med planlægning og opstart.
Ungdoms Aktivitets Udvalget
Har afholdt U14/16 arrangement og kigger frem mod næste sæson.
Kioskudvalget
Udvalget holder en velfortjent sommerferie efter en lang sæson med mange kampe i VU-hallen. Da vi
arbejder på at få endnu flere hold og kampe i kommende sæson, får udvalget nok og se til. Har man tid, lyst
og mulighed, så er flere hænder altid velkomne.
Udvalg for Trænerudvikling
Dette er et helt nyoprettet udvalg, og har endnu ingen medlemmer. Tanken er, at udvalget i fremtiden skal
være med til at finde og forme vores trænere, så vi hele tiden er godt besat på vores dejligt mange hold.
Skulle man have lyst til at høre mere om dette så kontakt os på info@sydsjhk.dk

Som nyhedsbrevet viser, så er der fortsat masser af aktivitet i SHK, selvom sommerferien er lige om hjørnet.
Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer, og så ses vi igen til sæsonopstart i uge 33, hvis vi da ikke lige ses
inden til træning, sommerkampe, beach på Marielyst, Vilde Vulkaner, Vordingborg idrætsfestival osv.
Med sportslige hilsener SHK`s Bestyrelse
Info@sydsjhk.dk
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