
 SKALBORG     HÅNDBOLD 
 VELKOMSTFOLDER 

 V  elkommen     i     Skalborg     Sportsklubs     håndboldafdeling! 

 Du     sidder     her     med     et     introhæfte,     der     indeholder     nyttige 
 informationer,     når     du     er     nyt     medlem     i     håndboldafdelingen     -     eller     er 
 forælder     eller     anden     pårørende     til     et     nyt     medlem. 

 Du     kan     læse     mere     om,     hvad     vi     tilbyder     som     afdeling     -     men     også 
 hvad     vi     forventer     til     gengæld. 

 For     det     billige     kontingent     -     som     gælder     alle     afdelingens     medlemmer 
 -     kommer     også     med     nogle     foranstaltninger,     som     gør     det     muligt     at 
 holde     prisen     nede. 

 Det     kan     du     læse     mere     om     på     de     kommende     sider     -     samt     blive 
 klogere     på     hvad     Skalborg     Håndbold     indeholder     af     aktiviteter     og 
 arrangementer. 

 Du     kan     også     se,     hvem     der     sidder     i     den     nuværende     bestyrelse     for 
 perioden     fra     marts     2022     til     marts     2023. 

 God     læselyst     -     og     mange     håndboldhilsner     fra     bestyrelsen! 

 Skalborg     Sportsklub     Håndbold 

 @skalborghandbold 

 AKTIVITETER     I     LØBET     AF     ÅRET 

 HJEMMESTÆVNER 
 Cirka  ti  gange  -  fordelt  på  fem  gange  i  efteråret  og  fem  gange  i 
 foråret  -  afholder  Skalborg  Håndbold  hjemmestævne  for  klubbens 
 turneringshold  i  Agri  Nord  Idrætscenter.  Samtidig  kan  man  få 
 slukket  tørsten  og  stillet  sulten  i  hallens  cafeteria.  Hold  øje  med 
 fremtidige     hjemmestævner     på     vores     Facebook-profil. 

 HÅNDBOLDAFSLUTNING     +     JULEAFSLUTNING 
 Typisk  i  midten  af  april  afvikles  den  traditionelle  håndboldafslutning 
 med  kåring  af  årets  spillere/kammerater  samt  kåring  af  årets 
 træner/leder  for  den  forgangne  sæson  og  diverse  sjove  aktiviteter 
 på  holdene.  Cafeteriet  er  åbent,  og  mon  ikke  der  også  er  lidt  mad 
 og     drikke     på     menuen     denne     dag. 

 En  lignende  afslutning  afholdes  i  december,  når  efterårssæsonen 
 rundes  af  med  æbleskiver  og  drikkevarer  på  håndboldafdelingens 
 regning.     Derefter     siger     vi     god     jul     og     godt     nytår! 

 GAVESPIL 
 I  november  afvikles  én  af  håndboldafdelingens  stolte  traditioner: 
 Det  årligt  tilbagevendende  gavespil  som  også  er  en  solid 
 indtægtskilde  for  afdelingen  og  jer  medlemmer.  Der  dystes  i 
 klassiske     bankodiscipliner     -     og     stor     som     lille     er     velkommen! 

 JULETRÆSSALG 
 December     er     lig     med     jul     -     og     adventsweekender     er     lig     med 
 juletræssalg     i     Skalborg     Håndbold     -     så     simpelt     kan     det     siges!     Der 
 har     været     fuld     gang     i     salget     siden     starten     i     2015     -     og     hvert     år     har 
 det     været     med     voksende     succes     -     og     ditto     overskud! 
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 HVAD     TILBYDER     VI? 

 ●  Billigt     kontingent     (ét     af     de     billigste     i     hele     Aalborg     Kommune!) 

 ●  Gratis     træningsudstyr,     bolde,     tape,     isposer     med     meget     mere 

 ●  Gratis     harpiks     til     alle     seniorspillere 

 ●  Dedikerede     trænere 

 ●  Et     fællesskab     med     vægt     på     det     sociale 

 ●  Et     frivilligt     miljø     hvor     man     hjælper     hinanden 

 HVAD     FORVENTER     VI? 

 UNGDOM     +     FORÆLDRE 
 ●  Samkørsel     til     udekampe 
 ●  Opbakning     til     holdets     trænings-     og     kampaktiviteter 
 ●  Huske     at     melde     afbud     til     kamp     og     træning 
 ●  Yde     en     indsats     som     tidtager     i     et     par     kampe     pr.     sæson 

 SENIOR 
 ●  Frivillighed     er     en     indgroet     del     af     at     være     seniorspiller 
 ●  …og     samtidig     en     økonomisk     nødvendighed     for     at     sikre 

 ovennævnte     fordele     og     tilbud 
 ●  Yde     en     indsats     som     tidtager     i     et     par     kampe     pr.     sæson 
 ●  Hjælpe     til     ved     gavespil     og/eller     juletræssalg 
 ●  Bidrage     til     den     sociale     ånd     på     holdet     og     på     tværs     af     klubben 

 BESTYRELSEN,     2022/23 

 FORMAND 
 Simon     Jensen 
 51     32     03     37 
 simon_sulo_jensen@live.dk 

 UDVALGSMEDLEMMER 
 Christina     Hornskov     Lyngholm 

 Christine     Juhl     Christensen 

 Kathrine     Dorff 

 Laila     Dahl     Iversen 

 Se     ansvarsområder     ved     at     scanne     denne     QR-kode 
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