
 

 

Velkommen til sæsonen 2019/2020 i Sydsjællands Håndboldklub 

Kære SHK medlemmer og familier 

Sæsonen 2019/2020 står for døren og SHK`s trænere og ledere glæder sig til at se jer i hallen igen. 

Sæsonen starter i hallerne fra den 12.8.2019. 

Trille Trolle og U7 starter op lidt senere, her lægger vi tider op på hjemmeside og facebook når vi er på 

plads. 

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

Træningstider 

Træningstider ses på vores hjemmeside www.sydsjhk.dk, vær opmærksom på, at der i kommende sæson er 

hold der træner i Kastruphallen og at der er nye træningstider i VU Hallen. 

Enkelte hold planlægger at holde ekstra træning, de meldes ud på holdene. 

Trænere 

Træner på de enkelte årgange findes også på hjemmesiden og er opdaterede, vi har enkelte pladser vi 

arbejder på at lukke. 

SHK`s Bestyrelses sammensætning 
Bestyrelsen i SHK er udvidet til at omfatte 8 personer og er sammensat på følgende måde: 
Gitte Behrens  Kasserer, post, Conventus/hjemmeside 
Lone Abildgaard Senioransvarlig, festudvalg, Lykkeliga 
Lars Augustesen Halopsætning, dommer, dommerbord, foto, div. Håndværksopgaver 
Cecilie Pedersen Vilde Vulkaner, håndboldskole, referent 
Rikke Næstholdt Ungdomsansvarlig, trænere, håndboldskole 
Gitte Olsen  Ungdomsansvarlig, ungdomsaktivitetsudvalg 
Jonas Dueholm IT, synlighed, skolesamarbejde, sponsor 
Jan Lindorff Formand, kommune, forbund, kampplanlægning, VU., halaktiviteter,  

div. Udvalg 

Vi skal i den kommende sæson arbejde videre med de mange tiltag, der er sat i gang i sidste sæson og flere 

nye tiltag er i planlægning.  

Har man gode ideer eller lyst til at give en hånd med på områder, så tag fat i Bestyrelsen eller jeres trænere 

på holdene så vil de hjælpe videre. 

 

Det bliver en spændende sæson, det er vi fra Bestyrelsens side sikre på, og vil med spænding følge alle 

årgangenes udvikling. 

Vi glæder os til at se nye som ”gamle” i hallen, husk at tage venner og veninder med som gerne vil prøve, 

de første 14 dage er altid gratis. 

God Sommer til jer alle 😊 

Med sportslig hilsen 

SHK`s Bestyrelse 

#SAMMENERVISTÆRKEST 

http://www.sydsjhk.dk/

