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Kære SHK-medlemmer og familier 
Turneringen for sæsonen 2019/2020 er desværre slut, før vi for alvor rigtigt kom til afslutningen. 
Ingen af vores mange dygtige hold, der har trænet flittigt og udviklet sig meget gennem sæsonen, fik 
muligheden for at spille det helt til vejs ende pga. Covid-19. 

 
Livet i Håndboldhallen kan fylde meget, med masser af træning, kampe, arrangementer osv.  
Når det lige pludselig fjernes fra en, så opstår der et tomrum. Dette tomrum viser, at der udover træningen 
og kampene, ligger noget andet gemt i det at være en del af SHK fællesskabet. 
Vi savner at mødes, se vores kammerater, drille hinanden, hygge i hallen, se på piger/drenge, mødes med 

de andre forældre, samles om kampene og bakke hinandens hold op. Kort sagt at VÆRE SHK’er       
 
Når det er muligt at komme i gang med håndbolden igen, så er vi klar i SHK. Vi savner jer alle og livet i 
hallen! Så husk at lige så snart det er muligt, så ses vi igen til gode oplevelser med håndbolden. 
Pas godt på jer selv og hinanden. 

#SAMMENERVISTÆRKEST 

Generel info 
Sæsonen frem til uge 26 

I en normal sæson fortsætter træningen efter turneringsafslutning frem til omkring uge 26. Vi er fra midten 

af maj måned afbooket fra VU Hallen, da der er eksaminer. Træningen foregår derfor udendørs på Beach-

banen, eller på græs. 

De hold der træner i Kastruphallen, vil have mulighed for at fortsætte indendørs. 

Om dette bliver muligt, vil tiden vise. Indtil videre ligger vi stille og følger de anvisninger, der kommer fra 

offentlig side af samt vores forbund DHF. 

Lige så snart vi ved mere, så vil der blive informeret omkring dette. 

Kommende sæson 2020/2021 
Når vi er på den anden side af Covid-19, kommer der en ny tid og en ny sæson. Den er vi ved at gøre klar til. 
Haltider i VU Hallen er på plads og der er ansøgt om tider i DGI Husets store hal, som gerne skulle få et fuldt 
gulv og streger til håndbold. Dette gør vi alt for at præge, så vi kan få mest muligt håndbold ind på pladsen. 
Vi arbejder sideløbende på tider i Kastruphallen som et alternativ at falde tilbage på. 
 
Nye årgange 
Når vi kommer i gang igen, skal vi til at sammensætte næste sæsons årgange. Efter nogle år hvor man ikke 
har skiftet til ny årgang som 2. års, så er det igen tid til, at man rykker opad. 
De nye årgange ser ud som følger: 

Hold Årgang 

U19 2001 og 2002 (2000 kan spille med) 

U17 2003 og 2004 

U15 2005 og 2006 

U13 2007 og 2008 

U11 2009 og 2010 

U9 2011 og 2012 (plus 2013) 



 
Trænerkabale 
Der arbejdes målrettet på at få trænerkabalen til at gå op, så vi inden sommerferien har præsenteret de 
overordrede ansvarlige på alle årgange. 
Der skal rigtigt mange trænere til, da vi ser ud til at have en meget flot og bred sammensætning af hold i 
kommende sæson. Pigesiden vil have hold fra U9 til U17 og drengesiden fra U9 til U19. 
Derfor søger vi trænere, der kan stå med overordnet ansvar på årgangene, samt hjælpetrænere der kan 
tage stationer i hallen til den almindelige træning og assistere træneren til kampe. 
Har man lyst til at høre mere om dette så kontakt os på info@sydsjhk.dk 
 
Lykkeliga i SHK 
Vi vil i kommende sæson igen have Lykkeliga i SHK og søger flere nye håndboldstjerner til holdet. Hjælp os 
med at få spredt budskabet, så de spillere vi har kan få flere nye holdkammerater. 

Siden sidst 
Covid-19 har jo desværre taget en del opmærksomhed siden sidst og kommer også til at præge dette 
punkt, da vi har været ramt af mange aflysninger af samme årsag. 
 
Stævne i Sønderjylland 
78 U11, 13 og 15 spillere fra SHK plus 10 trænere var klar til at drage til stævne i Sønderjylland fra 4. til 6. 
april og spille Egense Cup. 
Bussen var bestilt, deltagergebyrerne betalt, forberedelserne kørte, og så blev det hele aflyst. 
Den store opbakning viser, at et fælles stævne er en god ide. Vi vil finde alternativer, når det er muligt, så vi 
sammen kan komme afsted og vise SHK frem på bedste vis. 
 
Faxe Cup 
U17 drenge var tilmeldt og U9 var i overvejelse omkring deltagelse i Faxe Cup 17. til 19. april. Her blev vi 
desværre også ramt af aflysning, så der kigges på alternativer, når dette er muligt. 
 
Jubilæumsarrangement for U15 og U17 
Vi nåede at holde Jubilæumsarrangement for U15 og U17, inden alt lukkede ned.  
Ungdomsaktivitetsudvalget have planlagt et super arrangement, hvor de unge mennesker var ude for at 
bowle, havde fællesspisning på VU og sluttede af med håndboldhygge i hallen. 
En hyggelig og sjov aften for alle de deltagende. 
 
Jubilæumsarrangement for U9, U11 og U13 
Ungdomsaktivitetsudvalget havde planlagt jubilæumsarrangement for U9, U11 og U13 fredag 27.3.2020. 
Planen var en tur i svømmehallen, efterfulgt af fællesspisning og afsluttet med diskotek. 
Vi er desværre nødt til at aflyse dette arrangement, da svømmehallen er lukket og vi ikke må samles så 
mange pga. Covid-19. 
Der kommer et nyt arrangement, når det er muligt for os at få det til at fungere igen. 
 
Håndboldens Dag 
Den 11.1.2020 holdt SHK igen Håndboldens Dag i VU Hallen. En super dag i hallen med masser af aktivitet, 
som var godt besøgt. Dagen blev afsluttet med VM Kamp mellem Danmark og Island på storskærm i VU 
Hallen, der desværre ikke endte som håbet, da Danmark tabte. 
Vi har allerede besluttet, at vi deltager på Håndboldens Dag i 2021. 
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Fællesmøde for hele SHK 
Den 27.1.2020 var der fællesmøde i SHK. Der blev på mødet fulgt op på målsætninger, snakket om 
udviklingen i SHK og kigget fremad på de udfordringer, som følger med stor vækst på medlemmer i 
form af frivillige, trænere, haltider og økonomi. 
MH24 havde på mødet et indlæg ved Kenneth Nielsen, som fokuserede på hvordan man som 
forældre kan være med til at skabe den gode oplevelse for sit eget barn og holdet. 
Det var en aften med god dialog og omkring 50 deltagere. 
 

Nyt fra udvalgene  
Sponsorudvalget 
Der arbejdes målrettet på at lukke aftaler for næste sæson, hvor mange aftaler er på plads. Dog imødeses 
konsekvenserne af Covid-19 på dette punkt med spænding, da det bestemt kan have betydning, hvordan 
Danmark kommer ud på den anden side. Vi er optimistiske og har fokus på, at vi skal videre og giver det 
udfordringer, så må de løses. 
 
Udvalg for Skolesamarbejde 
Vi kigger fremad mod næste skoleår og et nyt forløb 

 
Udvalg omkring Synlighed 
Har haft god succes med at søge midler. Kigger pt. på nye områder der kan søges til. 
Sæsonen har givet en forøget fokus på SHK i lokale medier og der arbejdes videre med at fastholde denne. 
Der kigges hele tiden efter de gode historier, som viser SHK frem. 

 
UngdomsAktivitetsUdvalget 
Har brugt megen energi på jubilæumsarrangementer og vil pga. aflysning fortsat have fokus på dette. 
 
Kioskudvalget 
Der har været travlt. Mange hold giver mange hjemmekampe, så der har været masser at se til. 
Ny aftale omkring sandwich, mini pizzaer, og pølsehorn er indgået med Gluud`s, og er kommet godt i gang. 

 
Håndboldskoleudvalg 
Der eftersøges flere frivillige hjælpere til næste års Håndboldskole, da det ellers ikke vil være muligt at 
gennemføre weekenden. 
Hjælp søges til opgaver under træningen, nattevagter, kørsel og diverse opgaver. 
 
Vilde Vulkaner  
SHK er igen i 2020 med på Vilde Vulkaner og der er sendt information ud på mail, omkring vagt besætning. 
Vi er med til at skabe en fantastisk oplevelse for 11.500 børn, samtidig med at de mange timer der trækkes 
af frivillige fra SHK giver klubben en indtægt på omkring 100.000 kr. 
Så vi har brug for jeres hjælp til at få vagtplanen til at gå op, jeres hjælp på et par vagter vil gøre hele 
forskellen og jo hurtigere vi ved hvem der kan hvornår, jo mere ro har vi på op til deadline, så kig i 
kalenderen og se hvornår der er mulighed for at give en hånd med. 
 
Med sportslige hilsener 
 
SHK`s Bestyrelse  
Info@sydsjhk.dk 

#SAMMENERVISTÆRKEST 
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