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Dejligt når noget lykkes
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

Kommunikation:
Louise Månsson
26323053
2002rypevej@gmail.com

Som frivillig er det altid
en stor glæde, når noget
man har arbejdet på i lang
tid, lykkes. I den forgangne uge fik vi en aftale på
plads med Laila, som forpagter Himmelevhallen,
om at vi må betjene cafeteriet, når vi har hallen. Det
betyder, at vi kan begynde
at regne med, at cafeteriet
er åbent, når vi gerne vil
have det. Der ligger dog et
stort arbejde foran med at
få tilrettelagt, hvornår vi
skal have åbent og hvad vi
skal servere for jer. Hvis
der kommer et overskud,
går det til klubkassen –

som vi jo blandt andet
bruger til tilskud til ungdomsture og særlige arrangementer. Det ligger
dog fast, at vi i de første år
ikke kan forvente at skabe
overskud, hvis vi skal lønne medarbejdere, så derfor må det baseres på frivillige kræfter, som kan
tage 3-5 timer et par gange
pr sæson – og de frivillige
er sådan nogle som dig !!
At du sidder med et nyhedsbrev i hånden er et
andet sted, hvor bestyrelsen er lykkedes med et af
sine mål om at få øget oplysningsniveauet til vores

medlemmer. Vi er nu nået
så langt i vores arbejde
med at strukturere klubben, at vi arbejder på næste version af HVI Himmelev håndbold – en klub
hvor opgaver løses af frivillige enkeltpersoner eller
udvalg med reference til
bestyrelsen. Du kan læse
mere om strukturarbejdet
i et af de kommende nyhedsbreve – og glæde dig
til generalforsamlingen 22
april 2015, hvor vi vil præsentere den nye struktur.
Det ligger dog fast, at hvis
den nye struktur skal få
liv, kræver det, at vi får
aktiveret flere medlemmer
og forældre som frivillige
– til enkelte afgrænsede
opgaver i løbet af året.

Køb de nye
træningspakker på
WEBshoppen
www.hvi.nu
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Opstart på turneringen for ungdomshold
Alle vores ungdomshold er nu kommet i gang med deres
turneringer. Der er stor forskel på, hvordan de forskellige
hold er kommet fra start.
U-10 pige og U-14 drenge havde en del tumult og trænerskifte lige op til turnerings tilmeldingen, og de er desværre
blevet tilmeldt i for lave rækker. Det har medført, at de har
fejet al modstand af banen og fører deres puljer suverænt.
U-10 Drenge startede med en flot sejr over FHH90, men
derefter har de fået mere modstand, og det er blevet til nederlag. Men drengene er blevet bedre til at komme til træning, så der vil helt sikkert være fremgang i de næste kampe.
U-12 piger og drenge er begge kommet i puljer, hvor der

skal kæmpes for hvert point, så det er både blevet til sejre,
nederlag og uafgjorte kampe. Det bliver spændende at se
udviklingen på holdene og hvilken pulje de ender i efter jul.
U-14 pigerne er også kommet blandet fra start, første holdets kampe kan der læses om på klubbens hjemmeside.
Anden holdet har vundet to af deres kampe og tabt de andre, de har været hårdt ramt afbud. Derfor har det været
svært at stille hold i nogle af kampene, men pigerne kæmper det bedste de kan, lige meget om de er 7 eller 10 afsted
til kamp.
U-16 drengene er kommet i en rigtig god pulje og har tabt
deres første 3 kampe.

Klubdag på søndag d. 23 November
Den 23/11 afholder vi igen
klubdag, der vil i år igen
være lotterier, speak, musik
og god håndbold hele dagen
i hallen. Vi vil prøve at skabe
en rigtig god stemning i
hallen og håber på alle, både
spillere og forældre, vil
bakke op omkring og måske
blive lidt ekstra tid i hallen.
Begge vores første hold

senior spiller hjemme på
dagen og det vil være rigtig
fedt med mange tilskuer på
lægterne. Vi arbejder hårdt
på at få åbnet til cafeteriet
denne dag, så det er muligt
at få lidt og drikke og spise i
løbet af dagen, hvis man
bliver langtid i hallen eller
bare lige er lidt lækker
sulten.

Julegaveide
Træningsdragt, 2 T-shirts
og shorts med navn.
Sidste frist
D.10. dec.
Jule tur til AB– julecup
HVI / VIF tager igen i år til håndboldstævne i julen. I år går
turen til AB julecup, som bliver afviklet i og omkring Gladsaxe. Vi har før været til stævnet med succes. Vi har i år 7
hold med til stævnet, dvs. at vi er repræsenteret i årgangene
fra U-10 til U-16. Vi bliver flere og flere som deltager i disse

stævner, det er virelig fedt at se den opbakning der er omkring vores ture. Vi tror på, at der igennem disse ture bliver
skabt gode bånd på tværs igennem klubben, som vil være
med til at give en stærk klubånd og gøre det sjovere at se
lidt flere kampe i hallen.

Himmelev-Veddelev Håndboldklub
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Juletræsudsalg

Traditionen tro sælger HVI juletræer fra udsalgsstedet ved
Superbest i Himmelev. Det er klubbens medlemmer fra U16
og op i alderen, der betjener udsalget. Du kan se åbningstiderne på vores hjemmeside. Vi starter lørdag d. 29. november og
fortsætter helt til d. 23. december (hvis vi ikke har udsolgt
før). For at hjælpe klubben og dig selv, får klubbens medlemmer 30 kr. i rabat pr juletræ, hvis du foreviser denne side af
nyhedsbrevet, når du køber juletræet.

