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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

HVI Himmelev håndbold
er en grundlæggende en
forretning – de der tjener
på vores forretning er jer
spillere som får gode
oplevelser på og udenfor
banen. For at skabe disse
muligheder for jer, har vi
dog en række udgifter til
halleje, bolde,
turneringstilmelding samt
trænergodtgørelser mv.
Som spiller betaler i et
kontingent, men på trods
af at kontingentet er
blevet lidt forhøjet dækker
kontingentet stadig ikke
alle de udgifter som
klubben har.

disse indtægter har vi
næsten balance i
økonomien.
Som klub vil vi meget
gerne give bedre
muligheder for vores
spillere end vi gør i dag,
både ungdom og senior,
bl.a. har vi hold som
spiller i pænt tøj, som dog
er 6 år gammelt. Da tøjet
ikke er defekt kan vi
stadig spille i det, men vi
vil meget gerne have
holdene til at spille i noget

nyere og pænere tøj – det
kan bare ikke lade sig gøre
uden sponsorer.
Derudover vil vi gerne
kunne give et bedre
tilskud til f.eks. juleturen
så vi kan få flere spillere
med. Du kan i dette
nyhedsbrev se dels en
præsentation af en af
vores gode sponsorer MN
Gruppen ApS samt
hvordan du kan hjælpe
med at skaffe
sponsorindtægter til
klubben.

Klubben er derfor nød til
at finde andre
indtægtsmuligheder bl.a.
salg af juletræer ved
Himmelev centret, arbejde
på Roskilde Festival, salg
af lodsedler mv., med

Hovedsponsor for Damerne:
MN Gruppen Aps
Tak til MN Gruppen
ApS, som igen i år er
hovedsponsor for
dameafdelingen.

MN-gruppen ligger på
Himmelev Bygade og
udfører alt i tømrer og
malerentre-priser.

Direktør Morten
Nyegaard kan
kontaktes på telefon
4030 4797 eller
mn@mngruppen.dk

Side 2

Sponsorudvalg
Som skrevet på forsiden
har klubben brug for
sponsorer til at forbedre
vores tilbud til jer som
spillere. Der er mange
muligheder for at
sponsorere både i beløb og
formål, og vi har mange
muligheder for at vise

sponsorernes støtte
f.eks. logo på spilletøj, til
klubdage og i dette
nyhedsbrev.
Bestyrelsen har fået
tilknyttet en
sponsoransvarlig
(Henrik Grenz), så vi
kan få målrettet arbejdet

med at finde sponsorer.
Så hvis du kender en
mulighed for sponsorat
eller evt. selv har
mulighed for at støtte
foreningen, så kontakt
endeligt bestyrelsen eller
Henrik – så vi kan følge
op på det.

Sæson start for Herrer og Damer
JULEFROKOST
for seniorer:
Sæt kryds i
kalenderen d. 23.
nov. , hvor der er
hjemmebanekampe inden
festen . Tjek HVI
Seniors
Facebookgruppe
for mere info.

Opstarten for
seniorholdene har i år
været med nye trænere i
begge teams. Dame 2
har fået tilknyttet Martin
og Herre 1 har fået ny
træner i Kasper. Det har
for begge teams
vedkommende betydet,
at der har været
kontinuitet fra sidste år i
form af Henrik på Dame
1 og Mads og TC på
Herre 1 og 2. De nye
input har medført
fornyet energi og nye
ideer. For første gang i
flere år har det også
betydet, at
trænerteams’ne har
været på plads allerede i
august, hvilket er super
positivt.
Damerne har i år noteret
en massiv tilgang af nye
spillere og er
konsekvent 18-22
spillere til træning,
dejligt. På Herresiden
har vi desværre modsat
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været ramt af noget
afgang og det har
betydet svære
præmisser på Herre 2.
Begge trupper træner
dog rigtig godt, men der
er altid plads til flere.
Opstarten har budt på
fælles træningsweekend
i Himmelev Hallen,
opstarts stævne i
Bjæverskov og desuden
har herrerne været en
tur på teambuilding
weekend. Til disse
arrangementer har der
været en rigtig fin
tilslutning og generelt er
stemningen i trupperne
og på tværs rigtig god.

Sæsonen er startet
blandet, og med hele 3
oprykninger sidste år,
bliver det svært at leve
op til det. I skrivende
stund har Herre 1
vundet to ud af tre
kampe, men Herre 2
desværre har tabt de
første tre kampe, blandt
andet grundet
manglende spillere.
Dame 1 har gjort rent
bord i deres første tre
kampe, mens Dame 2
har tabt den ene kamp,
de har spillet. Referater
kampene kan ses på
HVI.nu
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Midt Jysk Julecup
Igen i år tager HVI Håndbold af sted på
juletur. Det bliver igen i år Midt Jysk
julecup i Ikast og omegn. Sidste år havde
vi et rigtig godt stævne med masser af
socialsamvær på kryds og tværs af de
forskellige hold. Stævnet fungerede godt
organisatorisk og sportsligt kunne de
fleste af vores hold være med. Vi satser i
år på at blive flere hold og deltagere end
sidste år. I år er vi seks hold, som skal på
tur og derfor er der gode muligheder for
at vi bliver flere end de 38 spillere og 12
ledere, vi var af sted sidste år.
I år kunne vi godt tænke os at lave en
HVI - VIF Ontour T-shirt. Derfor vil vi
hører om der er nogle af jer forældre som
kunne tænke sig at sponsorer lidt penge
til dette eller om i kender nogle som
måske kunne være interesseret. Vi regner
med at skal 60 spillere af sted + 10 ledere.
Prisen vil komme til at være :
1x sponsor - 8.000 kr
2x sponsor - 4.000 kr

3x sponsor - 3.000 kr
4x sponsor - 2.500 kr
5x sponsor - 2.000 kr
Prisen vil ikke komme under 1.500 kr.
Men det skal ikke afholde os fra at kunne
finde 10 sponsor, hvis det kan lade sig
gøre. De første 2 er allerede fundet.
Hvis du kunne være interesseret i at støtte
dette så kontakt Rasmus Chrisander –
rasmuschrisander@gmail.com

Opstart på ungdomssæsonen
Så blev det endelig tid for
ungdomspillerne til at komme i gang og
det har for mange hold vedkommende
været langtidsiden at de sidst var i kamp.
Dette var nemmelig Hedebo turneringen i
slutningen af september. Her havde vi 5
hold i aktion og det blev både til sejre og
nederlag, vores U-10 P endte med at
vinde sølv. Stort tillykke med dette.
D. 20/10 kom de fleste af vores hold i
gang med deres turnering og alle glæde
sig til at komme i gang. Der blev hevet

mange gode sejre hjem både fra U-10 til U14. Nu glæder de hold der ikke har været i
aktion, de glæder sig til at komme i gang
og er meget spændt. Der vil på HVI.nu
komme referatter fra nogle af ungdoms
kampene. Så her kan man også følge med i
hvordan kampene er gået. Hvis i gerne vil
se resultaterne, så kan de findes i hallen på
opslagstavlen og på http://www.dhf.dk/
Turneringer-Og-Resultater/foreningsoegning .

Første klubdag
bliver søndag
d.1 dec.
Vi håber på
mange
tilskuere i
hallen , så tag
gerne
bedsteforældre
ne med og kom
ned og støt
Himmelevs
ungdomshold.
Mere info
følger i næste
nyhedsbrev.

Næste nummer:
I næste nummer kan du læse mere om
klubdagen d. 1. dec.

HUSK HUSK HUSK

Himmelev-Veddelev Håndboldklub

Tilmelding til juletur er
senest d. 1. nov.

Redaktion:
Louise Månsson
Mobil 26323053
2002rypevej@gmail.com

Himmelevs holdplaceringer
Hold

K V U

T

Score

Point (plac.)

HS1 3div.

5

4

0

1

117-104

8 (1)

HS2 kval.

5

0

0

5

105-165

0 (12)

OLD B elite

2

2

0

0

60-40

4 (1)

DS1 kval.

5

4

0

1

109-94

8 (1)

DS2 serie2

1

0

0

1

16-20

0 (9)

OLD G elite

1

0

0

1

3-16

0 (6)

U14D 2div.

1

0

1

0

16-16

1 (3)

U12D B

2

1

0

1

19-19

2 (4)

U12D C

2

0

0

2

17-30

0 (5)

U10D B

2

1

0

1

27-35

2 (3)

U14P A

2

2

0

0

45-22

4 (1)

U14P B

0

0

0

0

0-0

0 (5)

U12P B

2

1

0

1

25-27

2 (4)

U10P B

2

2

0

0

29-14

4 (1)

U9P B

1

1

0

0

10-1

1 (1)

