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Kære SHK-medlemmer og familier
Godt nytår til jer alle.
Efter en god sæsonopstart med masser af aktivitet i hallen og fine præstationer i turneringerne,
ramte Corona for alvor vores del af landet i slutningen af november. Klubben blev også ramt med
en del spillere og trænere/ledere som blev smittet.
Kommunen handlede ret konsekvent og lukkede ned for al aktivitet i hallen i starten af december.
En beslutning som regeringen efterfølgende fulgte op på og forlængede. Nedlukningen gælder
stadig, på nuværende tidspunkt frem til 17.1.2021.
Vi er rigtig glade for den gode periode fra august til slut november med masser af håndbold og
samvær på træningsbanen. Det var skønt at mærke energien i hallen til både træning og kamp.
Vi hører fra mange, at de savner håndbolden og fællesskabet. Det gør vi bestemt også! Vi glæder
os virkeligt meget til, at vi igen kan samles om håndbolden.

Generel info
2. halvsæson i turnering
Kampprogram for ungdom er lagt, men det rykkes løbende som regeringen melder ud i forhold til
nedlukning og forsamlingsforbud.
For senior ventes på at der ændres på forsamlingsforbud så man som +18 år kan samles flere på banen.
Træning
Da hallerne pt. er lukkede og forsamlingsforbud og restriktioner gør vi ikke kan træne og samles, så
afventer vi at restriktionerne lempes, så det igen er muligt at træne.

Siden sidst
Efter en super god opstart i august med flot fremmøde til træning på alle årgange, senior som ungdom og
en stor lyst til at spille og træne, nåede vi slut september for senior og medio oktober for ungdom til
turneringsstart. Det var tydeligt at kampene havde været savnet, da vi som klub valgte at aflyse vores
planlagte træningskampe. Det skete efter anbefaling fra vores lokalforbund HRØ, der også aflyste alle
niveaustævner grundet coronaen. Det var fantastisk at komme i kamp igen efter den lange ventetid.
Efter nogle uger med senior kampe, blev der indført forsamlings-restriktioner på spillere over 18 år, som
gjorde det umuligt at spille turneringshåndbold. Den del blev lukket ned.
En bet, men heldigvis var det stadig muligt at spille ungdomshåndbold. Det holdt, som skrevet tidligere, til
starten af december, hvor også ungdomshåndbolden blev lukket ned, inden turneringen var blevet
færdigspillet.
Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere, ledere og frivillige som får det hele til at fungere. I vil helt
sikkert meget hellere tilbage i hallen og give den gas, men har i perioder mere fungeret som
informationssekretariat, med stribevis af meddelelser, rykning af kampe og kontakter med modstandere
for at løse udfordringer.
Stor tak for jeres indsats!

Nyt fra udvalgene
Sponsorudvalget
Udvalget arbejdede i foråret hårdt på at få skabt nye samarbejdspartnere, og mange aftaler var indgået til
denne sæson. Efter samfundet åbnede op igen mod sommer, var udvalget igen ude for at følge op på disse
aftaler samt flere nye. Som resultat heraf er hallen pt. stort set booket op med alle de bander vi har plads til
og spilletøjet er fyldt godt ud.
Lysten til at støtte håndbolden og det frivillige arbejde i SHK har været stor og opbakningen er flot.
Udvalget fik kort før jul en henvendelse fra en lokal tømrermester som gerne ville støtte klubbens
ungdomsarbejde med et beløb. Det var udvalget selvfølgelig glade for, og da vi foreslog hvordan det kunne
vises i hallen, var svaret at det var støtte til et godt ungdomsarbejde og vi skulle ikke gøre yderligere.
En lille solstrålehistorie her midt i den mørke tid.
Udvalg for Skolesamarbejde
Udvalget afventer skoleåret 2021/2022 og sætter i foråret gang i kontakten med skolerne igen.
Udvalg omkring Synlighed
Udvalget kigger på puljesøgning og de muligheder der ligger i dette, og holder fokus på informationer, og
aktivitet på klubbens medier.
Ungdoms Aktivitetsudvalget
Da det i denne sæson indtil videre ikke har været muligt at afholde arrangementer har det været en stille
tid. Planen er at i foråret kigges der frem mod næste sæson og hvad der vil være af muligheder der.
Udvalget vil gerne have flere hænder så har man interesse så tag fat i en fra udvalget, eller skriv til
info@sydsjhk.dk.
Kioskudvalget
Med et Corona tilpasset sortiment, var kioskudvalget på plads, på hjemmebanedagene og de er helt sikkert
klar igen, når det bliver muligt at spille kampe igen.
Vilde Vulkaner
Vi mistede indtægten fra 2020 på denne, men har fået dækket ca. 2/3 ind via Corona støttepuljen, som er
oprettet til foreningslivet.
Vi krydser fingre for, at der i 2021 bliver en festival.

Tilbage til håndboldhallen
Vi har en fælles kamp der skal vindes over Corona. Smittetrykket skal ned, så vi igen kan komme i hallen og
være fælles om at skabe gode oplevelser med håndbolden igen.
Så lad os på afstand vise at #sammen er vi stærkest, og sammen vinder vi kampen mod Corona ved at vise
samfundssind og passe på hinanden.
Vi savner jeres selskab i hallen og livet på banen og omkring håndbolden og ser frem til at vi igen kan
mødes.
Med sportslige hilsener
SHK`s Bestyrelse
Info@sydsjhk.dk
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