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Indledning
Kære alle
Mange nye og spændende tiltag er på vej både for håndboldafdelingen og for Bjerregrav boldklub
generelt. For håndboldafdelingen betyder det, at vi vil have mange bolde i luften samtidig.
For at bidrage til, at både trænere, ledere og spillere bliver informeret om, hvad der sker med
arbejdet i bestyrelsen og den del af arbejdet i hovedbestyrelsen, der vedrører håndboldafdelingen vil
I (når dette er relevant) modtage et nyhedsbrev (som dette) via holdsport.
Oplever I mangler i informationen er i velkommen til at skrive til mig på mail:
lykkeburmoelle@gmail.com
God læselyst
Med venlig hilsen
Lykke Burmølle Andersen
Håndboldformand

P.S. Beklager på forhånd stavefejl og formuleringssjusk
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Den nye håndboldbestyrelse
Den nye håndboldbestyrelse er nu godt i gang med at forberede KO-KUP og den indendørs sæson
2015/2016.
Bestyrelsen ønsker et tæt samarbejde med trænerteamet hvorfor I altid skal være velkomne til at
kontakte os med diverse.
Kontaktperson for børn og ungdom er bestyrelsesmedlem Helle Bugge
Kontaktperson for senior afdelingen er bestyrelsesmedlem Jakob Knudsen
Bestyrelsens kontaktinformationer samt ansvarsområder finder I på sidste side i nyhedsbrevet.
Kontaktinformationer til bestyrelsens medlemmer vil altid være opdateret på boldklubbens
hjemmeside: http://www.bjerregrav-boldklub.dk/index.php/idraetter/handbold/handbold-udvalget
Fremtidige møder er datosat til:
7. maj 2015
6. august 2015
8. oktober 2015
3. december 2015
4. februar 2016
3. mart 2016
5.maj 2016

Foreningsseminar på Fuglsøcenteret
Fredag til lørdag var 27 trænere og ledere samlet på seminar på Fuglsøcenteret. Til formålet var en
coach fra DGI ansvarlig for afholdelse af seminaret.
Fra håndboldafdelingen deltog:
Tine Amby
Camilla Torkos
Pia Taulborg
Lone Taulborg
Lykke Andersen
Oplevelsen af seminaret var positiv!
Overordnet beskrevet var det et intensivt seminar, hvor der blev arbejdet effektivt med hvad næste
skridt er (hvad der skal arbejdes med) for at bevare fællesskabet i klubben.
Endvidere er det indkaldt til faste møder med deltagelse af de enkelte udvalg og ledelsen.
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Træner og holdstatus sæson 2015-2016
Bemandingen ser således ud:
U6 mix: Louise Nyvang, Marlene Andersson og Ann Louise Christensen
U8 Drenge: Sabina Snebæk, Pernille Pedersen og Søren Schøler
U8 Pige: Louise Nyvang, Marlene Andersson, Ann Louise Christensen og Lykke Andersen
U10 Pige: Lone Taulborg, Pia Taulborg og Tine Amby
U10 Drenge: Morten Andersen, Lykke Andersen og Berit Neess (kamp assistance)
U12 Pige: Lone Taulborg, Pia Taulborg og Tine Amby
U12 Drenge: Jens Jensen, Claus Kjærsgaard og Dorte Hymøller (kamp assistance)
U14 Drenge: Ole Olesen og Kim Nielsen
Damer: Selvkørende med Tine i spidsen
Herrer: Selvkørende med Søren i spidsen

Trænerkurser
Har du et ønske om at komme på kursus som træner eller dommer er du velkommen til at kontakte
håndboldbestyrelsen.
I august sender bestyrelsen følgende på 2 dags kursus:
Malene Andersson
Louise Nyvang
Sabina Snebæk
Pernille Pedersen
Søren Schøler
Pia Taulborg
Lone Taulborg

KO-CUP til Byfesten
Da Muddi-CUP ikke bliver aktuel i år, arrangerer håndboldafdelingen (i forbindelse med byfesten
den 14. juni) KO-CUP.
Det endelige program er udsendt og i alt 25 kampe er plansat for følgende hold:
U6 mix - Totalhåndbold
U8 mix – Totalhåndbold
U8 - Stor bane
U10 Piger
U10 drenge
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For U8 og U10 vil der være træning forud for KO-CUP
Af hensyn til indkøb af medaljer bedes i tilmelde børnene senest 1. juni via holdsport.
Intentionen med KO-CUP er at give børnene en fantastisk oplevelse med blandt andet:
Navneopråb
Medaljer til alle
Møde Trille og Trolle
Koncert med Kristian og Ko

Håndboldafdelingen har boder til byfesten
For at bidrage til at håndboldafdelingen kan køre rundt økonomisk, skal vi bidrage med følgende 4
boder til byfesten:
1.
2.
3.
4.

Skud på Trille/Trolle mål og vind karameller
Skud på mål med fartmåler: Hvem har Bjerregravs hurtigste håndboldarm
Tegnekonkurrence
Fordobl din indsats – Tønde med vand

Set til skolefesten, elsker børnene at bemande boderne hvorfor, det også vil blive konceptet her. –
Forældrene slipper heller ikke helt ;-)
I vil modtage en liste over, hvem der skal stå i boderne hvornår.
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Spillertøj
Til orientering: Fremtidens farve på spillertøjet bliver grøn trøje og sort buks
Hovedbestyrelsesmedlem René Kahr arbejder videre muligheden for anskaffelse af klubdragt.

Kontingent
Fra næste sæson (August 2015) stiger håndboldkontingentet med 100kr. pr. spiller. Årsagen hertil
er, at budgettet ikke hænger sammen og ikke har gjort det de sidste år.
Endvidere vil vi gerne kunne tilbyde børnene mere en blot træning og kampe. Dvs. diverse sociale
aktiviteter der er med til at styrke fællesskabet og lysten til boldspillet.
Hvad får vi for pengene?
Hidtil har kontingentet inkluderet:
Træningstid og turneringskampe
Fremtiden byder eksempelvis på:
Opstarts stævne med overnatning
Overnatning i hallen
Julesjov
Sæson opstart og afslut
Byfestsjov og KO-CUP
Mv.
OBS: det betyder ikke at ovenstående arrangementer bliver gratis at deltage i, det betyder blot, at
klubben får mulighed til at give tilskud således, egenbetalingen bliver mindst mulig.
Endvidere: Ved sammenligning med omkringliggende klubber er Bjerregrav ikke dyr i kontingent.
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Håndboldbestyrelsens kontaktinformationer og Ansvarsområder
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