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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
formand@hvi.nu
Praktisk hjælp:
Rene Pheiffer

Kommunikation:
Louise Månsson
26323053
2002rypevej@gmail.com

Sæsonen er kommet godt i
gang og alle vores hold
har spillet en række gode
kampe— men helt sikkert
også nogle kampe hvor vi
kunne gøre noget bedre.
Man bliver bedre af at
træne, og vi har gode muligheder for træning—
også i denne tid hvor trekronerskolens hal er uden
tag.
Vi har et godt holdfællesskab med Vindinge IF på
flere af vores ungdomshold—det betyder at vi på
de fleste årgange har spillere nok til to hold og dermed også spillere nok til
nogle gode træninger med
mange muligheder pga de
mange spillere.
Der er altid plads til nye
spillere, så har du en ven

eller veninde der gerne vil
prøve at spille håndbold,
så tag dem bare med til
træning og lad dem prøve
glæden ved håndbold.
Vi glæder os meget til på
søndag d. 1 dec. hvor vi
har klubdag i Himmelevhallen for næsten alle vores ungdomshold—se mere om det på de følgende
sider.
Klubben er aktive på mange områder, hvor vi forsøger at skaffe penge til
klubbens virke, i december sælger vores senior og
oldies juletræer fra en

stand ved Superbest i
Himmelev centret—så
skal du have et juletræ så
kig forbi Superbest i Himmelev og køb juletræet af
HVI Himmelev.
Når julen er ved at slutte
drager en stor flok af vores
spillere til midtjysk julecup hvor de skal hygge
og spille håndbold—det
bliver helt sikkert en stor
oplevelse for deltagerne.

Køb dit juletræ hos os

Morten Jensen

Igen i 2013 er HVI-Håndbold klar til at sælge byens pæneste juletræer
ved SuperBest i Himmelev Centeret.
Vi starter salget lørdag d. 30. november og har åbent hver dag frem til
23. december. Se www.HVI.nu for åbningstider.
I år vil der være muligheder for at få pakket juletræet ind .
Køber du dit juletræ hos os, er du med til at støtte ungdomsafdelingen i HVI håndbold

Side 2

Nyt om hjemmesiden
Vi er ved at komme rigtig
godt igang med vores
hjemmeside. Der vil stille
og roligt begynde at komme mere info ind på den og
trænerne bliver bedre og

bedre til at lave kampreferater, som kan læses
på hjemmesiden. Hvis I
kommer forbi siden og
synes, at der er noget
som skal laves om eller

noget i synes der mangler, så skriv til
Rasmus.Chrisander@
gmail.com

Status på seniorafdelingen

Man skulle måske tro at
det kommende indlæg
var lidt copy/paste fra
det seneste nyhedsbrev,
hvor der blev skrevet at
Herre 1 og Dame 1 bare
vinder og ligger nr. 1 i
deres rækker, med det
er det ikke.
Begge hold har domineret deres respektive rækker og ligger nr. 1 i henholdsvis 3. division og
kvalrækken begge hold
med 10 point for 7 kampe – meget flot af et oprykkerhold og et hold,
der var i overhængende
nedrykningsfare sidste
år.
Begge hold går også ind
i en afgørende fase op
mod jul, hvor det skal
Nyhedsbrev

afgøres, om man kan
hænge fast i toppen og
efterlade den bløde mellemvare i bunden og
midten eller om man
ryger fra pladsen og dermed skal kæmpe om de
sekundære placeringer –
vi håber bestemt på det
første.
For 2.holdenes vedkommende kæmper begge
hold med, at det blev til
oprykninger sidste år,
og modstanden derfor er
noget hårdere i år. Men
der ligger mange point
og venter derude og Dame 2 er da også kommet
på tavlen med et enkelt
point ude mod Tune.
Når du læser dette, har
klubben desuden af-

holdt den efterhånden
traditionsrige julefrokost
for seniorafdelingen samt
old boys, der traditionen
tro bliver afholdt i vores
klubhus på Ollerupvej.
For så vidt er det ikke
afgørende om, dette indlæg bliver skrevet før eller
efter afholdelsen, idet vi
med sikkerhed ved at det
bliver en brag af en fest,
der igen kommer til at
understrege det super
gode sammenhold, der er
på tværs af seniorholdene.
Festen denne gang bliver
en gammel dansk en af
slagsen, med både sild og
snaps og alle er på forhånd blevet bedt om at
medbringe paryk eller
andet sjov hovedbeklædning. Endelig har vi vist
alle en forhåbning om at
herrerne gør som Barney
Stinson – Suit Up!
Lørdag den 30/11 spilles
de sidste hjemmekampe
for seniorerne på denne
side af jul, og vi håber at
se rigtig mange i hallen.
Dame 1 starter showet kl.
13.15 efterfulgt af Herre 1
i lokalbrag mod Roskilde
Håndbold kl. 14.30 herefter spiller Dame 2 kl.
15.45 og Herre 2 kl. 17.
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Klubdag d. 1. dec.
D. 1.dec. Afholdes der klubdag i Himmelevhallen. Formålet med dagen er at styrke fællesskabet i ungdomsafdelingen og
skabe en god dag for spillere og forældre.
Der vil være speak til alle kampene, og vi
håber på rigtig mange tilskuere ,som kan
være med til at skabe stemning i hallen.
Klubben har arrangeret et lotteri. Lodderne kan købes i hallen til 20 kr. pr. stk. eller 3 for en rund 50’er. Der er en samlet
præmiesum på over 15.000 og vi samler
stadig gaver ind. Dette kan kun lade sig
gøre med støtte i form af gaver fra vores
sponsorer: MM Vision – Sport Direct –
Kongebakkens Slagter – Q8 Klosterengen – Lindhardt Revision – Roskilde

Mediecenter – Nordea Taastrup Hovedgade – Ben Brown – Coop – DHF – Mads
Mensah Larsen, Aalborg Håndbold –
NSN Nokia Solutions and Network –
Reenbergs
Alt overskud går til klubben. På klubdagen er cafeteriet er åbent hele dagen, så
benyt lejligheden til at købe en kop kaffe
eller en sandwich og snup en ekstra
kamp.

HUSK
HUSK
HUSK
Sæt kryds d.
19.dec. Til
juleafslutning
for ungdom

Midtjydsk Julecup
Igen i år tager vi på juletur til midtjydsk. I
år er vi 63 personer som tager af sted. Det
er rigtig flot, vi har i alt 6 hold med fordelt på 5 årgange. Vi er lige ved at få de
sidste detaljer på plads med tog afgangene, men det ser desværre ud som om, at
vi bliver delt op i togene i år. I starten af
december kommer der info omkring tidspunkter. Vi glæder os til at komme af
sted.

Juleafslutning for
ungdom
Da vi i år har samarbejde med Vindinge på
4 ud af 6 hold, så er det blevet besluttet, at
vi afholder fælles jule- og sommer afslutning. Derfor kommer juleafslutningen til at
være i Vindinge i år og det bliver torsdag
d. 19/12. Tidspunktet er ikke helt fast endnu og programmet er heller ikke fastlagt.
Vi har brug for forældre, der vil være med
til at arrangere afslutningen, så skriv til
Rasmus.Chrisander@ gmail.com
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Kampprogram for klubdagen d. 1. dec.

09.50

U9 Pige B mod Næstved/Herlufsholm

10.40

U10 Drenge B mod Glostrup Håndbold

11.30

U10 Pige B mod TIK Taastrup

12.20

U12 Drenge C mod Borup IF

13.10

U12 Pige B mod Greve Håndbold

14.00

U14 Drenge 2. division mod TMS Ringsted

15.00

U14 Pige B mod IF Frem, Bjæverskov

16.00

U14 Drenge B mod Greve Håndbold

17.00

Old Girls Elite mod HK73 Frederikssund

18.00

Old Boys Elite mod Team HK Køge
Mød op I god tid og støt op om klubdagen

