SHK Nyhedsbrev december 2019
Kære SHK medlemmer og familier
Turneringssæsonen 2019/2020 er midtvejs og der har været fart på.
I første halvsæson har vi haft 17 turneringshold, rekordmange i SHK`s historie, en flot udvikling.
Dette kunne ikke lade sig gøre uden den kæmpe opbakning, som SHK har fra frivillige, spillere,
samarbejdspartnere, forældre osv. Tak til alle jer som er med til at gøre det muligt.

SAMMEN ER VI STÆRKEST

Generel info
Træning
Vi oplever rigtigt mange til træning på alle årgange og hallen udfordres dagligt på plads, en fantastisk
udvikling og en udvikling som gør, at vi skal se os om efter endnu mere haltid i næste sæson, da rejsen jo
ikke stopper her.
Alle årgange har flot udvikling og der bliver virkeligt gået til den til træning.
Vi er heldige i SHK at have engagerede trænere, der vil deres hold og spillere det bedste, husk at de
fortjener al den opbakning I kan give dem, sådan at de har plads og tid til at fortsætte det gode arbejde
frem for at skulle bruge tiden på mere kedelige opgaver.
Nye årgange
De nye årgange i denne sæson er faldet fint ind i de rammer vi har sat op og det fungerer rigtigt godt.
Af nye hold i klubben kan nævnes, at der er tilmeldt 4 U9 hold i turnering efter jul og et 4. (!!) U13 pigehold.
Det betyder, at der er 22 turneringshold i SHK efter jul, en vild udvikling med 30% fremgang fra første
halvsæson til anden.
Det vil betyde, at vores kampdage presses endnu mere end tidligere og puslespillet bliver noget større i
forhold til placering af kampe, en opgave vi glæder os til at løse.
Flere haller med træning
Udvikling og nye tiltag har betydet at træning i Kastruphallen sker for flere hold tirsdag og torsdag. Vi er
glade for at have fået ekstra tid, men kigger efter mulighed for at komme tættere på VU i fremtiden, så det
er mere samlet.
Lykkeliga i SHK
Vi oprettede Lykkeligahold ved sæsonopstarten og holdet er godt i gang, der er liv og glade dage til træning
og opbakningen til holdet er på plads med trænere.
Vi har dog stadig meget halvgulv som kan udnyttes, så vi vil meget gerne have flere unge med
udviklingshandicap som kommer for at spille håndbold.
Så vi har brug for jeres hjælp til at sprede budskabet.

Siden sidst
Håndboldskole
Ganske som vi plejer var der Håndboldskole i slutningen af september, denne gang for U9, 11 og 13 spillere.
Da U9 endnu ikke for alvor var kommet i gang var det primært U11 og 13 spillere som deltog.
Omkring 60 friske drenge og piger i fællesskab med en stor flok frivillige og trænere fik weekenden til at
fungere både under træning og når det var tid til at være sociale.
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Skolehåndbold
Igennem et 4 ugers forløb på 2. og 3. årgang på Gåsetårnskolen og Kulsbjerg Skolen var frivillige trænere fra
SHK ude i idrætstimerne og spille og træne håndbold med eleverne.
Det hele kulminerede med stævne i VU Hallen og DGI Huset samme dag, med deltagelse af over 400 elever.
Der blev afviklet over 100 håndboldkampe på dagen i de 2 haller og der var fuld fart på.
25 frivillige fra SHK deltog på stævnedagen og fik det til at fungere perfekt.
14 dage efter stævnet havde vi inviteret interesserede i VU Hallen til lidt hyggebold og en snak som
opfølgning på forløbet.
Alle disse tiltag har sammenlagt givet over 30 spillere til vores U9 årgang, et fantastisk resultat. Vi er
allerede i planlægning i forhold til næste års Skolehåndbold med begge skoler.
JJ Cup 2019
Som altid deltog seniorafdelingen i JJ Cup i Brande i september, en weekend med masser af håndbold,
socialt samvær, fest og farver.
For sæsonen en vigtig weekend, da den kickstarter det hele.
Speakers Day
Det var igen en super weekend i hallen med Speakersday arrangement, lys, røg, musik og speak satte
rammen for en super weekend både på og udenfor banen i VU Hallen.
Det giver en speciel stemning i hallen på disse dage og skaber masser af gode oplevelser for spillerne på alle
årgange.
Resultater på banen
SHK`s hold har performet super flot i 1. halvsæson, og mange hold ser frem mod nye niveauer i 2.
halvsæson.
Vi kan bl.a. se frem til 3 hold der spiller 2. division, senior 1. hold på både dame og herresiden der spiller
om oprykning til serie 1, og masser af kampe for alle hold som ser ud til at blive matchet stærkt.

Aktiviteter i kommende periode
Håndboldens Dag
Den 11.1.2020 holder SHK igen Håndboldens Dag i VU Hallen. Program lægges op i den kommende periode.
Sæt kryds i kalenderen, der vil være noget for alle årgange i løbet af dagen, og så sluttes dagen af med U19
2. divisions kamp, efterfulgt af storskærm med Danmark - Island😊
Nytårsdisko
Den 10.1.2019 er det tid til årets Nytårsdisko for U9, 11 og 13
Det foregår i Fløj 3 på Iselingeskolen, og indbydelse er på vej.
Husk at reservere aftenen, så der kan blive helt fyldt på dansegulvet.
Jubilæumsarrangement U15 og 17
Den 17.1.2019 er der arrangeret Jubilæumsarrangement for U15 og 17 spilleren, og de spillere som er på
efterskole, eller pt. spiller i andre klubber da vi på pigesiden ikke har U15 og 17 i denne sæson.
Speakers Day i 2. halvsæson
Sidste spillerunde i turneringen er 28. og 29. marts, og der runder vi af med at give den fuld gas i hallen,
med speak, lys og røg, så sæt kryds i kalenderen og kom og vær med til at gøre det til en fest.
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Fællesmøde for hele SHK
Den 27.1.2020 kl. 19.00 afholdes der fællesmøde for hele SHK.
Der følges op på sidste års tiltag og målsætninger, hvor langt er vi kommet, er der nye ting på vej, hvad sker
der i jeres SHK.
Kom og vær med til at høre hvad der sker i din klub.

Nyt fra udvalgene
Sponsorudvalget
Der har været travlt i udvalget og der er ændret på den måde vi tænker samarbejdspartnere på i fremtiden.
Vi vil have meget fokus på at man ”skal have noget for pengene” som samarbejdspartner, første tiltag er
det nye koncept med personlige spillesæt.
I den kommende periode vil udvalget have fokus på at lukke aftaler til næste sæson og få flere
samarbejdspartnere som har bander i hallen.
Emner som kan være interesserede i at støtte SHK er altid meget velkomne, så sig endelig til hvis I har
nogen som kan have interesse i at støtte en klub i udvikling, med mål for fremtiden.
Udvalg for Skolesamarbejde
Forløbet er afsluttet for denne sæson, der samles pt. op på spørgeskemaer til skolerne, evalueres og der
tænkes fremad mod næste sæsons skolesamarbejde.
Udvalg omkring Synlighed
Udvalget arbejder med vores image udadtil. Vi har fået hjælp ind til at skrive små artikler og
presseinformationer som har været en stor succes.
Udvalget har samtidig arbejdet med at skaffe midler til klubben fra fonde og via kommunale puljer og har
haft stor succes med dette.
Hjemmesiden er udvidet med en webshop, billedgallerier er kommet i brug og trafik på siden er god.
Ungdoms Aktivitets Udvalget
Der arbejdes på en del arrangementer for ungdommen i den kommende periode. Se under ”Aktiviteter”
Kioskudvalget
Udvalget har fået endnu mere at se til. Flere hold betyder mere åbningstid for kiosken og der er hele tiden
fokus på at rette sortiment til, så der er et udvalg der passer alle.
Udvalg for Trænerudvikling
Udvalget er stadig i støbeskeen. Vi skal finde de rigtige medlemmer og de skal sammen skabe deres måde
at gribe opgaven an på.
Som nyhedsbrevet viser, så er der fart på i SHK; nye tiltag, mange nye hold, masser af nye spillere, nye
samarbejdspartnere, aktiviteter osv.
Vi lever af gode oplevelser sammen og dem skal vi være gode til at dele, så vi i fremtiden bliver endnu flere
fantastiske SHK’ere
Med sportslige hilsener SHK`s Bestyrelse
Info@sydsjhk.dk
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