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Formandens klumme

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 Pheiffer
Morten Jensen
Kommunikation:
Louise Månsson
26323053
loma@bane.dk

Vi skriver nu marts måned og foråret har
meldt sin ankomst. Det
betyder, at vi i klubben
er begyndt at kunne se
resultaterne af årets
træning og den udvikling, alle spillerne har
gennemgået ved at
komme til træning og
kampe. Det er en stor
fornøjelse at se udviklingen på alle holdene –
også selvom det ikke
betyder, at vi vinder
alle vores kampe.
I bestyrelsen er vi ved
at afslutte et år – det gør
vi ved at indkalde til

generalforsamlingen,
som i år er 30 april. Her
skal vi præsentere,
hvad vi har arbejdet på
bestyrelsen i løbet af
året og hvilke planer, vi
har for det kommende
år.
En af vores planer er, at
der skal være flere hænder at fordele arbejdet
på. Vi vil meget gerne
høre fra dig, hvis du
kan hjælpe os, uanset
om det er med 2-3 timer
til f.eks. Ungdomsafslutningen, eller om du
kan give en hånd ugentligt som holdleder på et

af vores ungdomshold.
Men der er også en række praktiske og administrative opgaver, som
skal udføres for at få
klubben til at fungere til
både hverdag og fest.
Hvis du kan hjælpe os
så skriv til formand@hvi.nu og så finder vi en opgave, der
passer til din ressource.

Roskilde Festival
Igen i år skal HVI Himmelev på Roskilde Festival.
Som tidligere år skal vi
passe forskellige porte
hvor festivalgæsterne
og medarbejdere skal
igennem,
Festivalledelsen har
valgt at lave en række
strukturændringer. Så
vi ved endnu ikke præ-

cis hvilke porte vi skal
bemande på årets festival.
Vi håber, at der er mange af jer, som har lyst til
at hjælpe på årets festival.
I kan læse mere om
hvad vi laver og tilmelde dig på www.hvi.nu.
Hvis du ikke er så meget for at stå i port eller

har mulighed for at være tilstede under festivalen, kan vi sagtens bruge en hjælpende hånd i
arbejdet op til festivalen.
Så har du lyst til at give
en hånd med her kan
du kontakte Rasmus
Chrisander på
hvi.festival@gmail.com.
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Kontinuitet er nøgleordet
GENERAL–
FORSAMLING
Onsdag d. 30 april
kl 19:00 er der
generalforsamling
i HVI Himmelev
Håndbold.
Generalforsamling
en afholdes i
Klubhuset på
Ollerupvej 10.
Forslag til
generalforsamling
en skal sendes til
formand@hvi.nu
senest 16 april
2014.
Dagsorden vil
fremgå af opslag i
Himmelevhallen
og på
www.hvi.nu.

Klubben har i løbet af
januar måned forlænget
kontrakten med førsteholdstrænerne for både
dame- og herresenior.
Begge hold ligger i top 3
i deres respektive rækker og stadig med oprykningskampe inden
for rækkevidde.
Damesenior Kvalrække
træner Henrik Hansen
har været i klubben i
mange år og har efter
sidste sæsons oprykning
taget holdet endnu et
niveau op, og til trods
for status som oprykker
blander holdet sig også i
år i toppen. Ud over forlængelsen med Henrik
har klubben lavet en af-

tale med Rene Pfeiffer
som ny assistenttræner
for holdet. Så ud over
kontinuiteten som
Henrik står for, får pigerne nye input fra Rene, som er ny i teamet.
Rene har de seneste
sæsoner trænet ungdomshold i klubben og
spiller desuden på
klubbens herrehold,
ligesom han har plads i
bestyrelsen.
Kasper Johnbeck fortsætter ligeledes sit virke her på Herresenior
3. division. Det er en
stor fornøjelse for klubben, at Kasper har sagt
ja til at fortsætte herreholdets positive udvik-

ling. Efter nogle sæsoner i midten og bunden af rækken har han
formået at løfte holdet
til en topplacering i
indeværende sæson.
Kasper fortsætter sit
samarbejde med Mads
Lindhardt omkring
holdet. Mads har nemlig ligeledes forlænget
sin kontrakt for den
kommende sæson.
Pt. er klubben i gang
med at få besat stillingerne som træner for
serie 2 damer og kvalrække herrer, og der
forventes en afklaring
på dette snarest.

Ungdomstrænere/efterlysning
Klubben er i fuld gang

trænere for at kabalen

med at få trænerkaba-

kan gå op, så hvis du

len til at gå op i for-

ønsker at give en

hold til alle ungdoms-

hånd med eller ken-

hold og der vil blive

der en der kender en,

meldt ud på holdene

så giv endelig et kald

når de forskellige træ-

til Mads Lindhardt på

nere er på plads. Vi

51292021 eller på mail

mangler dog fortsat

sportschef@hvi.nu
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Klubben forventer i
den kommende sæson
at have hold i følgende ungdoms årgange:
U10 drenge og piger,
U12 drenge og piger,
U14 drenge og piger
samt U16 drenge.
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Sponsor sæson 2014-2015
Vi har i år sat fokus på at finde tøjsponsorer, så vores spillere kan få nye
trøjer og shorts.
Det er en hård og lang proces, hvorfor
vi opfordrer alle forældre, bedsteforældre og spillere til at tænke på, om
det er noget, man kunne have lyst til
at hjælpe med.
Hjælpen kan være i form af skabe
kontakt til firmaer /virksomheder,
som man tror kunne være interesseret
i at støtte klubben, eller måske har
man selv mulighed eller lyst til at væ-

re sponsor for et af klubbens hold.
Jeg har påtaget mig jobbet som den
ansvarlige for de aftaler, der måtte blive indgået og vil løbende servicere og
følge op på de sponsorer, vi forhåbentligt kan skaffe sammen.
Jeg vil selvfølgelig også selv køre
rundt og kontakte så mange firmaer i
Roskilde og omegn som muligt, så vores drenge og piger kan få nyt tøj og
bolde.
Henrik Arndt Grenz sponsor@hvi.nu

Haribo Cup
Igen i år skal vi til Haribo Cup på
Sydsjælland. Det foregår i weekenden
d. 2,3 og 4 maj. Vi skal i år af sted
med den største flok, vi har været i
mange år. I skrivende stund er vi 7
hold som skal af sted, hvilket er meget flot. Det er ikke kun på antallet af
hold, hvor vi kommer til at være
mange, men også på antallet af delta-

HUSK
HUSK
HUSK
Der er

gere, hvor vi bliver tæt på 60 børn
uden trænere og hjælpere - Fantastisk.
Hvis nogle af jer forældre kunne tænke
jer at komme med, så tag kontakt til
træneren og snak med ham eller hende
om det. Vi glæder os til at få mange
gode oplevelser både socialt og sportsmæssigt.

klubdag i
Himmelev
hallen
Søndag d.
16.marts
Kom og
hep

Ungdomsafslutning
I år kommer ungdomsafslutningen til
at være d. 8/5. Det kommer til at foregå i Himmelev hallen og er for alle
klubbens hold, undtaget tumlinge/
mini afdelingen. De holder deres egen
afslutning senere i maj. Det er ikke
fastlagt ,hvad der skal ske til afslutningen, vi er derfor meget åbne for

forslag. I sidste år var vi i bowlinghallen, andre år har vi været i hallen og
lave forskellige aktiviteter. Hvis du vil
være med til at arrangere dette arrangement eller har nogle ideer til, hvad vi
kan lave, så kontakt Rasmus Chrisander på rasmus.chrisander@gmail.com.

Himmelev-Veddelev Håndboldklub

Redaktion:
Louise Månsson
Telefon: 26323053
E-mail: Loma@bane.dk

Kampprogram for
klubdag d. 16. marts.
Himmelevhallen
09.30

U9 Pige A-1 mod Farum

10.20

U10 Drenge B-1 mod Greve

11.10

U12 Pige B-2 mod HØJ 2

12.00

U12 Drenge B-2 mod Dalby G&IF

12.50

U12 Drenge C2 mod KGF-Vipperød

13.40

U14 Drenge 1. division mod Svend Gønge IF

14.40

U14 Pige A-1 mod HK Lammefjorden

15.40

U14 Drenge B-1 mod Såby Hvalsø

16.40

Old Boys Elite mod BK Ydun
Mød op I god tid og støt op om klubdagen

