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Formandens klumme
Kære HVI'er

Bestyrelseskontakt
U6 til U16:
Rasmus Chrisander
61656312
rasmus.chrisander
@gmail.com
U18, Dame Senior
og Old:
Mads Lindhardt
51292021
mads@lindhardt.nl

Herre Senior:
Bjørn Nielsen
21472883
bjornmn
@gmail.com
Praktisk hjælp:
Rene Pfeiffer
Simon Christiansen
Kommunikation:
Louise Månsson
26323053
2002rypevej
@gmail.com

Nu er sommerferien ovre
og traditionen tro er håndboldtræningen startet op
samtidig med skolerne. Vi
kan igen i år stille med et
skarpt hold af trænere til
vores hold - så banen er
kridtet op til masse sjov
og underholdende træning og kampe.
Sæsonen er rykket lidt, så
vi starter senere op end vi
plejer med turneringen,
men det kommer der mere om i næste nyhedsbrev.
Det giver os mulighed for
en god lang opstart, hvor
vi kan få prøvet spillerne
af i forskellige roller og
spillet nogle træningskampe - dette melder trænerne selv ud til hvert
hold.
Som de sidste par år fort-

sætter vi med samarbejdet
med Vindinge IF. Det giver nogle gode store hold,
hvor der er bedre mulighed for at udvikle holdet
og spillerne både håndboldmæssigt og socialt og
skaber bedre træningsmuligheder.
Den kedelige del af klubarbejdet er, at vi også opkræver kontingent. Der er
stadig enkelte, der hænger
fra sidste sæson - og vi
sender om 14 dage opkrævningen for første
halvår ud. Vi kommer i år
til at være mere strikse, så
spillere, der er i kontingentrestance, må ikke til at
deltage i træningen eller
spille kamp, før kontingentet er betalt.

hjælpe os med at samle
sponsorer til både ungdom og senior - så hvis
du har gode kontakter
eller evt. selv er interesseret i at være sponsor f.eks. spillertøj eller støtte
til stævner, så skriv til formand@hvi.nu og så tager
vi en snak.
Jeg glæder mig til, at der
igen kommer til at summe
af glade håndboldspillere i
hallerne, og vil kigge ned
til de forskellige træninger
i løbet af de første uger.
med sportslig hilsen
Bjørn Nielsen
Formand HVI Himmelev
Håndbold.

Vi er ved at samle et par
klubfolk sammen, der skal

Træner og Holdleder søges!
Vi mangler pt. en træner til vores dame serie
2 hold samt til holdleder til vores herrer 3.
Divisions hold. Hvis

du er interesseret eller
kender en ,der kunne
være interessant/
interesseret, så ring eller skriv endelig til

Mads Lindhardt på
51292922 eller sportschef@hvi.nu

Side 2

Nyheder fra vores sponsor
Vores leverandør af
sportsartikler Sport
Direct har givet os et
tilbud, så vi har fået
mulighed for at fortsætte vores tilbud på
klubdragter til trods
for ,at vi ingen ny
sponsor har fundet.
Træningsdragten koster kr. 400 inklusive
navnetryk. For hold
under samarbejdet
Himmelev/Vindinge
vil dragten blive påtrykt begge klubbers
logo. Du skal senest
10. September sende
en mail til

dragt@hvi.nu samt
indbetale pengene
på klubbens konto.
Se kontonr. på klubbens hjemmeside.
Klubben har desuden fået mulighed
for at købe sko gennem Sport Direct.
Det drejer sig om
Asics håndboldsko
(volley elite, blast og
beyond) og løbesko
(GT1000) samt
Hummel håndboldsko (topmodel).
De vil komme til

prøve hos Mads
Lindhardt i en af de
kommende uger,.
Følg med på hjemmesiden omkring
priser og dage, der
kan prøves. Det vil
være muligt at prøve
damestr 38-41 og
herrestr 42-46.
Endelig arbejdes der
på en webshop, hvor
du kan bestille dragt,
sko, træningstøj, bolde og andet til fordelagtige priser.

Nye bolde og udstyr
I løbet af sommerferien er der blevet

I skal allesammen
være med til at pas-

resurser på at vedligeholde og genan-

ryddet op i boldrummet og skabene,
samt købt nye bolde, så alle hold bur-

se på vores ting ved
at rydde op efter jer
selv og passe på
klubbens udstyr.

skaffe bolde, udstyr
mv.

de have bolde nok.

Klubben bruger rigtig mange penge og
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Næste nummer:
I næste nummer vil du høre mere om vores
hjemmeside og opstart på nye sæson

Himmelev-Veddelev Håndboldklub

Redaktion:
Louise Månsson
Telefon: 26323053
E-mail: 2002rypevej@gmail.com

Træningstider
HH: Himmelevhallen, TH: Trekronerhallen, VIF: Vindingehallen
Hold

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Tumling

HH: 10.00
-11.00

Mini

HH:11.0012.00

U10P

TH:16.3018.00

HH:16.0017.15

U10D

HH:16.0017.30

TH:16.3017.45
HH:17.1518.30

U12D

HH:17.3019.00

VIF:16.3018.00

U14P

VIF:16.3018.00

U12P

HH:16.0017.30

U14D

HH:17.0018.30
HH:18.3020.00

VIF:15.3017.00
VIF:17.0018.30

DS1/
DS2

HH:19.0020.30

HH:20.3022.00

HS1/
HS2

HH:20.3022.00

HH:18.3020.30

HS3
OG
OB

HH:20.3022.00
HH:19.0020.30
HH:20.3022.00

