SHK Nyhedsbrev juli 2020
Kære SHK-medlemmer og familier
Efter en lang periode med ingen håndbold, lidt træning på græs, med lidt speciel håndbold, nærmer vi os
en hverdag hvor det ser ud til at håndbolden kan komme til at ligne sig selv igen.
Vi hører fra mange at de savner håndbolden og fællesskabet, det gør vi bestemt også, så vi glæder os til en
opstart på sæsonen 2020/2021 i uge 33 for de fleste holds vedkommende.
Der vil løbende blive meldt ud for de hold der ikke har opstart i Uge 33, som er Lykkeliga, Trille Trolle og U9

Generel info
Den nye sæson
Planlægningen i DHF og HRØ som er vores hovedforbund køre på at vi skal spille en normal sæson med en
opstart der ligner den vi plejer. Vi følger nært udviklingen og de regler som der er udstukket og håber
meget at vi når vi starter op ikke har begrænsninger i træningen, kun udenfor banen med afstand,
afspritning osv.
Haltider
Haltider til sæsonen ligger på vores hjemmeside, vi håber der sker lidt ændringer da vi kæmper for et par
tidlige tider ekstra der kan ændre på primært Kastrup Hallen.
Trænere
Ny sæson med flere hold og årgange, krydret med lidt afgang i trænerstaben har udfordret os i at få
trænerkabalen helt på plads endnu.
Vi har enkelte huller stadigvæk vi arbejder på at få lukket hurtigst muligt, sikkert er det at man ikke vil stå
uden en træner i hallen når vi starter op.
Så går man med en træner i maven, kender en der har trænet tidligere, og tænker det kan være de vil i ang
igen, så tag fat i en fra bestyrelsen så følger vi op.
Nye årgange
Det er flere år siden vi sidst har splittet årgange op i skiftet, da indførsel af ulige årgange gjorde vi kørte
videre uforandret, men nu sker det igen.
Det giver altid lidt udfordringer, og som udgangspunkt så opfordre vi til man følger sin årgang, men i
tilfælde hvor det giver mere mening at blive på gammel årgang eller følge med holdet op på ny årgang så
kigger vi på det og finder løsningen.
De nye årgange ser ud som følger:
Hold
U19
U17
U15
U13
U11
U9

Årgang
2001 og 2002 (2000 kan spille med)
2003 og 2004
2005 og 2006
2007 og 2008
2009 og 2010
2011 og 2012 (plus 2013)

Trille Trolle i SHK
Vi vil i kommende sæson igen have Trille Trolle i SHK (håndbold for de 2-5 årige med forældre)
Vi søger derfor efter spillere og forældre som vil deltage på holdet.
Skriv til os på info@sydsjhk.dk hvis i har interesse og vil have nærmere info, eller følg med på klubbens
Facebook sider.

Siden sidst
Covid-19 har jo desværre ødelagt det meste af perioden siden marts, og derfor er vi langt fra at have den
aktivitet vi normalt ville have i perioden.
Udendørstræning
Vi kørte i en 6/7 uger udendørstræning efter dette blev muligt, på U11, 13, 15, 17, 19 og senior og oplevede
specielt fra de fleste årgange stor opbakning.
Træningen var tilpasset at kontakt skulle være minimal, og spillerne fungerede godt i det, men savnede helt
sikkert at tage rigtigt fat 😊
Stor tak til dem der var med til at få det til at fungere som trænere, hjælp med opkridtning af baner,
afhentning af kridtmaskine osv. Uden jeres hjælp og opbakning ville det ikke have kunne lade sig gøre.
Lige så stor tak til alle dem som trænede med, det var fantastisk og se jer på banen, og ikke mindst se at det
sociale i fællesskabet var vigtigt for jer.
Jubilæumsarrangement for U9, U11 og U13
Vi måtte jo desværre aflyse dette arrangement, og det bliver i stedet overført til kommende sæson, og de
U13 spillere der er rykket op på U15 bliver selvfølgelig inviteret med.
Mere om dette når vi kommer i gang igen.
Sæsonafslutninger
Afblæsningen af sæsonen og de mange aflysninger gik også ud over sæsonens normale afslutningsfester.
Den del lægger vi en ny plan for når vi kommer i gang igen, så vi også får rundet sidste sæson rigtigt af, og
trænere og spillere får sagt tak for sæsonen til hinanden.

Nyt fra udvalgene
Sponsorudvalget
Det har været en mere stille tid, da Covid-19 har presset erhvervslivet, så der ligger nu et stort arbejde
forude i forhold til og få fulgt op på indgåede aftaler og selvfølgelig meget gerne få nye aftaler i gang.
Udvalget søger som altid efter nye samarbejdspartnere så kender man nogen med interesse så høre vi
meget gerne om det på formand@sydsjhk.dk, så vil vi følge op på det.
Udvalg for Skolesamarbejde
Vi kigger fremad mod næste skoleår og et nyt forløb, og har selvfølgelig også her været sat tilbage af Covid19.
Udvalg omkring Synlighed
Udvalget kigger på puljesøgning og de muligheder der ligger i dette, og holder fokus på informationer, og
aktivitet på klubbens medier
UngdomsAktivitetsUdvalget
Ny sæson forude, udvalget vil gerne have flere hænder så har man interesse så tage fat i en fra udvlaget,
eller skriv til info@sydsjhk.dk
Kioskudvalget
Der er lidt tid til kiosken lukker op igen, men udvalget er klar til sæsonen
Vilde Vulkaner
Blev jo desværre ikke til noget i 2020, og trods tilskud fra offentlig side af for tabt indtægt på vi ikke kunne
passe vagter på festivalen, så efterlader det et efter slæb på 60.000 i klubbens økonomi som skal løses på
anden måde, at vi ikke havde job på festivalen i år.

Sæt kryds i kalenderen
Generalforsamling i SHK
Den 31.8.2020 afholder SHK Generalforsamling i lokale 3.03 på VU. Kl. 19.00
Kom og hør om hvad der sker i klubben, og støt op om klubbens frivillige.
ZULU HK kommer på besøg
Som tidligere meldt ud har vi en aftale om at ZULU HK kommer på besøg i VU Hallen, og spiller mod et
udvalgt hold fra SHK.
Dette er fastsat til 17.10.2020, og der vil komme mere info ud vedr. Dette arrangement og billetsalg til
samme.
Vi afventer pt. Om vi får lov til at lukke nok personer ind i VU Hallen.

Nyt betalingssystem til kontingent
Vi har fra sæson 2020-2021 valgt at ændre vores kontingentsystem således at alle medlemmer bedes
oprette en profil (eller benytte jeres eksisterende, hvis en sådan haves) samt tilmelde jeres kort til
automatisk opkrævning.
Når dette er sket, vil vi automatisk opkræve kontingent en gang årligt. Systemet virker ligesom alt andet,
hvor I normalt bliver trukket 1 gang månedligt/kvartalsvis/årligt, f.eks. Spotify, Netflix og PBS, hvor I på
forhånd har givet ok for at der bliver trukket på jeres konto.
Det er den eneste mulighed for at være medlem af SHK.
Aftalte afdragsordninger vil også blive trukket via kort ved forfald.
Link til hvordan I skal oprette jer; https://www.conventus.dk/vejledninger/#dokument/38969
Vi håber, I tager godt imod det nye tiltag.

Tilbage til håndboldhallen
Vi glæder os meget til at se jer alle i hallen igen. Vi opfordrer til at man husker regler, om afstand og
afspritning, når man kommer i hallen, sådan at vores frivillige ikke skal agere politimænd omkring dette.
SHK går en spændende sæson i møde, en sæson med visse udfordringer, som vi endnu ikke kender fuldt ud
da regler og andet forandres løbende.
Det bliver også en sæson hvor vi håber på at opleve jeres fantastiske opbakning i hallen, så vi igen kan få VU
Hallen til at summe af glæde, sammenhold og god håndbold.
Samtidig er det vigtigt at vi alle husker på at SHK drives og ledes af frivillige kræfter, som bruger deres fritid
på at skabe gode oplevelser for håndboldspillere på Sydsjælland, dette i sig selv kræver respekt, og
opbakning når de eller klubben har brug for hjælp.
Med sportslige hilsener
SHK`s Bestyrelse
Info@sydsjhk.dk

#SAMMENERVISTÆRKEST

