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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
Kommunikation:
Louise Månsson
26323053
2002rypevej@gmail.com

Velkommen til endnu en
sæson i HVI Himmelev
Håndbold. Som spiller dukker man op i starten af august og der var trænere klar
til at træne og udstyret var
også på plads. Bag denne
selvfølge ligger en hel masse
arbejde fra en flok frivillige i
klubben, som absolut ikke
har holdt sommerferie uden
at tænke på klubben og forberede sig på sæsonen, Det er
alle lige fra trænere til bestyrelse, som har glædet sig til
starten af håndboldsæsonen
og få idéer og planer ført ud i
livet.

underholdning fra kommunen og der var donationer fra
Roskilde Festival. Det er en
fornøjelse at være i hus med
så mange ildsjæle, og vi mødte sågar nogen af klubbens
medlemmer, der er aktive i
andre regi.
Hen over sommeren har
mange af vores medlemmer
også været i gang med at
hjælpe klubben, både ved
Dyrskuet og til Roskilde Festival - det er en nødvendighed for, at klubben kan dri-

Fredag d. 26. sept. var Rasmus Chrisander og jeg til
frivillig fredag i Roskilde
Hallen, hvor mere end 600
frivillige fik serveret mad og

ves og vi skal udføre tilsvarende arbejder i 2015, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen ved både dyrskue og
festival i HVI Himmelev
håndbold regi.
Vores seniorhold har allerede
været i aktion på udebane og
hevet point med hjem - men
på søndag er første hjemmekampe, hvor damerne i Kvalifikationsrækken spiller kl.
13 mod Hvidovre, 3 divisions
herrer spiller kl 14:15 og Serie
1 herre spiller kl 15:30 - begge
mod Roskilde Håndbold. Så
der er høj tænding i hallen og
vi håber, at alle spillere og
forældre har lyst til at hjælpe
os med at fylde Himmelevhallen. Der vil endda været
åbent i cafeteriet, så I kan
proviantere under kampene.

Efterlysning
Til trods for at vi har rigtig
mange fantastiske frivillige
hjælpere, leder og trænere i
klubben har vi stadig brug
for flere hænder.
Pt. mangler vi et fast team til
at tage sig af træning og
kamp for U14 drenge ligesom Herre Serie 1 (2. hold)
mangler en udskiftningsle-

der der kan være med til
kamp om søndagen.
Desuden kan flere af de andre hold godt bruge en hjælpende hånd hvis du har noget at tilbyde, det værende
sig i en rolle som administrator, holdleder eller hjælpetræner.
Klubben er også altid på

udkig efter jer, der ønsker at
hjælpe i bestyrelse, udvalgsarbejde og enkelt stående
arrangementer. Hvis du har
mulighed for at tilbyde din
hjælp (også til mindre opgaver end de anførte) kan du
kontakte Bjørn Nielsen, Rasmus Chrisander eller Mads
Lindhardt.

Side 2

Opstart Seniorer

NY WEBSHOP
I samarbejde med vores
faste leverandør af
sportsartikler, er vi i år
gået et skridt videre og
har fået udviklet en
webshop med
mulighed for at købe
træningstøj, tasker, sko,
udstyr og andet til brug
i klubben.
Webshoppen vil være
tilgængelig via link fra
hjemmesiden og
forventes at blive åben
fra medio oktober.

Overskriften på denne omgang nyt fra Sportschefen
dækker over en periode, der
for alle spillere imødeses
med en blanding af glæde og
frygt.
Glæden skyldes, at vi alle
spillere som trænere glæder
sig enormt meget til at komme i gang og vi ved, at opstartsperioden er et nødvendigt onde med en masse
hård fysisk træning, men
også de første træningskampe og en masse socialt samvær med de venner og veninder, vi bruger så meget tid
sammen med.
Frygten ligger i det faktum,
at alle senior spillere ved, at
opstarten bliver fyldt op
med en masse hård fysisk
træning og mange hele
weekender, der står i hånd-

boldens tegn.
Efter en overstået opstart,
som jeg kan se, har været
meget givtig for både Damer
og Herrer, står sæsonen for
døren og det er nu, vi skal
høste frugten af det meget
arbejde, der er blevet lagt i
perioden 1. august til nu.
Begge hold har i opstarten
været til stævne i Bjæverskov, hvilket var en blandet
fornøjelse for begge hold,
ligesom trupper har holdt

træningsweekend sammen
på hjemmebane, med fælles
frokost, kampe og træning.
Endelig har Herrerne været
på teambuildingtur i Odsherred, hvor den stod på Oløb, samarbejdsøvelser og
hygge i en hel weekend fra
fredag til søndag.
Næste gang vil jeg komme
ind på, hvordan sæsonen er
startet og om alle anstrengelserne har båret frugt.

Sponsorer
Jeg kunne egentlig have
brugt samme overskrift som i
en anden klumme i dette
nyhedsbrev ”Efterlysning”
og så alligevel ikke. Klubben
har i år faktisk formået at få
rigtig mange sponsorer med
på vognen, blandt andet har
MM-Vision sørget for at alle
trænere og ledere i klubben
de næste 2 sæsoner får
træningsdragter. Ligesom en
hel del sponsorer har meldt
sig på banen med støtte til
både herre senior 3. division
og dame kvalrække. MEN
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derudover halter det en del.
Via de sponsorindtægter
klubben har fået ind på
seniorsiden har vi investeret
i tøj til de ungdomshold der
mangler, men der er stadig
plads til DIT eller DIN
virksomheds logo på tøjet.
Klubben kan ikke løbe rundt
uden disse sponsorater så
derfor håber vi meget at du
vil komme på banen med en
hjælpende hånd og
sportschef Mads Lindhardt
(51292021) eller
sponsoransvarlig Henrik

Grenz (26847418) kan til
enhver tid kontaktes hvis du
i større eller mindre grad vil
hjælpe klubben.
Vi har muligheder for
sponsorer fra kr. 1.000 til kr.
25.000 – eller mere hvis du
har en god ide.
Pt. mangler vi sponsorer til
følgende hold: U8, U10
Piger, U14 drenge, U14
Piger, U16 Piger, Dame
Senior 2, Herre Senior 2 og
Old Boys. Desuden er der
plads til medsponsorer på de
øvrige hold.
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Nyt fra ungdomssiden
Så er alle hold kommet i gang igen. I år har vi tilføjet endnu
en årgang til vores ungdomsrækker. Vi kan nemlig i år også
tilbyde U-16 Drenge. Bestyrelsen er rigtig glad for, at det
endelige er lykkes at kunne stille et U-16 D hold igen. Vi
håber, at denne udvikling forsætter, så vi om få år har mulighed for at tilbyde hold i næsten alle rækker. Vi har i år pænt
mange spillere på alle hold, så der ikke er nogle hold, som er
i lukningsfare. Vores U-10 drenge var ikke så mange spillere
før sommerferien, hvor der løb 5 drenge rundt og trænende.
Det har dog ændret sig efter sommerferien og nu er vi 11
drenge til træning. Det er virkelig fedt at se den udvikling og
håber, den vil fortsætte. Vores U-10 piger har også fået til-

gang henover sommerferien og er nu 12 spillere. Vi har flere
hold, som har været til niveaustævner for at prøve sig selv af
og finde ud af, hvilken række de skal ligge i. To af vores hold
var til niveaustævne i 2. division, det bliver spændende at se
hvordan de kommer til at klare det.
Trænings weekend
I år har klubben lavet en fælles træningsweekend for alle
hold. Det foregik d. 13 -14/9 i Vindinge hallen. Trods regnen, som gjorde de planlagte udendørstræninger til en våd
affære , var det en sjov weekend med en masse træning og
sjov og ballade på kryds og tværs af alle holdene.

Håndboldkaravanen
Så var det vores tur til at
prøve kræfter med håndbold
karavanen. Det skete den 3/9
på Himmelev skole. Vi skulle
sammen med Håndbold
Region Øst stå for idrætsundervisningen hos 3. kl om
morgenen og for 2. kl. om
efter middagen. Det var 6
spændte trænere/frivillige,
som mødtes onsdag morgen
på skolen. Da Himmelev
skole ikke har de bedste halfaciliteter var vi spændt på,
om det ville komme til at
fungere i deres festsal. Men
som så mange gange før
viste det sig; Hvor der er vilje
er der vej. Der blev opstillet 6
forskellige aktiviteter, som
alle børn skulle igennem. De
forskellige aktiviteter var: En
kamp, scor point ved at
skyde kegler (ligesom i
Tivoli), En forhindringsbane,
Skyde på Landin, En fartmåler og en post, hvor der

skulle dribles og laves
tricks. Alle børn så ud til at
have det rigtig sjovt og fik
også lidt sved på panden.
Som klub var det rigtig fedt
at være med til og det gav en
masse ideer til, hvordan vi
kan være med i skolen og
blive en del af den nye skolereform. Vi vil derfor gå igang
med at lave et koncept,
sådan at vi kan komme ud til
flere skoler.
Til sidst skal der lyde et
rigtig stort TAK til
Himmelev skole for at byde
os velkommen og et endnu
større Tak til de trænere/
frivillige som satte tid af det
det. Mange Tak Sofie
Pedersen (DS), Simon
Christensen
(Målmandstræner), Lasse
Vestergaard (HS), Mille
Skovbjerg (DS) og Cathrine
Hamann (DS).

Juletur
Vi har i de seneste år været på juletur og vi vil igen i
år gentage succesen. Da vi sidste år oplevede en
virkelig dårlig kvalitet på stævnet, har vi i år
besluttet at rykket lidt rundt på størrelsen af de
stævner ,vi tager til. Vi tager derfor i denne sæson til
AB Julecup imellem Jul og nytår og så tager vi til
Prag i påsken. Der vil komme meget mere om begge
ture i løbet af året. Tilmeldingen til årets juletur vil
begynde i næste uge. Der vil komme info omkring
tilmelding fra jeres trænere.

Træningstøjspakker
Klubben har i år besluttet at prøve at forstærke klubfølelsen
og sammenholdet i klubben ved at tilbyde træningspakker til
seniorer, ungdom og old. Træningspakken for seniorer er
tilgængelig ved kontakt til Mads Lindhardt.
Træningspakken til ungdom og old vil være mulig at bestille

på hjemmesiden frem til 31. oktober. Denne træningspakke
består af en træningsdragt, to t-shirts og et par shorts og kan
købes for kun kr. 600 i denne begrænsede periode. Der kan
forventes levering senest 30 dage efter bestilling.
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På www.hvi.nu kan du se
trænerne for de enkelte hold

HH: Himmelevhallen TH: Trekronerhallen
Hold

Mandag

Tirsdag

Onsdag

VIF: Vindingehallen

Torsdag

Fredag

Lørdag

Tumling

HH: 10.00
-11.00

Mini

HH:11.0012.00

U10P

TH:16.3018.00

U10D

TH:16.3018.00

TH:16.3017.30

U12P

HH:16.0017.30

TH:17.3019.00

U12D

HH:17.0018.30

U14P
U14D

HH:16.3017.30

HH:17.3018.45
HH:17.3019.00

HH:18.3019.45

VIF:16.3018.00
HH:17.0018.30

U16D

VIF:17.3019.00

HH:17.0018.30

DS

HH:19.0020.30

HH:20.3022.00

HS

HH:20.3022.00

HH:18.3020.30

OG

HH:19.3021.00

OB

HH:21.0022.30

VIF:16.3018.00

