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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 spillere, trænere og ledere 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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Evaluering af KO-CUP
Den 14. juni var 150 håndboldspillere fordelt på 18 hold til KO-CUP i Bjerregrav.
Dagen startede kl. 9 (lidt hektisk) med at modtage alle børn og få dem i spillertøjet, men da fløjten lød til
første kamp stod alle (store som små) klar på banerne.
Programmet blev nøje overholdt og da alle kampe var spillet kl. 15.00 stod vi tilbage med et smil på læben
over følelsen af, at have givet så mange børn en håndboldoplevelse i Bjerregrav.
Flere af modstanderne har givet feedback med kommentaren: ”Tak for sidst, vi er klar til næste år”
Mange har ydet en stor indsats både forud for og under selve stævnet. Jeg håber, vi højlydt har fået udtrykt
vores taknemmelighed herfor!
TAK FOR:
Hjælp med optegnelse af baner og anskaffelse af mål
Den frivillige hjælp til dommertjansen
Opbakning og indsats for, at Trille og Trolle kunne være med
Overskud og dygtighed fra trænernes side, til at få det hele til at gå op i en højere enhed
Opbakning fra forældre og børn
Bestyrelsen som står klar til at give en hånd hvor behovet måtte opstå
God energi til Christian og KO
Har i RIS eller ROS til arrangementet hører vi gerne fra jer. Alle erfaringer kan bruges konstruktivt til
planlægning og afholdelse af fremtidige stævner.
Evalueringen afsluttes med lidt billeder fra stævnet:
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P.S. Har i billeder, må de gerne deles på holdsport
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Evaluering af boder til byfesten
Lørdag den 13. juni passede håndboldbørn følgende 5 boder:
1. Skud på Trille/Trolle mål og vind karameller
2. Skud på mål med fartmåler: Hvem har Bjerregravs hurtigste håndboldarm
3. Tegnekonkurrence
4. Fordobl din indsats – Tønde med vand
5. Flødebolle kast

Børnene gjorde et flot stykke arbejde!
Vejret var ikke helt med os om lørdagen og det var som om, at flere af byens børn valgte at blive hjemme. –
Muligvis fordi rigtig mange gav den gas og var længe oppe fredag aften ;-)
Tegnekonkurrencen var derimod en succes og flere flotte tegninger blev lavet. Konkurrencen blev vundet af
Maja Taulborg, 9 år. Hendes bidrag han ses på nyhedsbrevets forside.
Til dommerpanelets store overraskelse havde flere forældre også bidraget med en tegning. Selvom der ikke
var tvivl om farveladetalent blandt de voksne, måtte vi desværre udelukke, at de kunne løbe med æren om at
få tegningen på nyhedsbrevets forside!
Ét flot voksen-bidrag så således ud:

Sæsonstart 2015
Indendørssæsonen starter i Uge 34
Haltiderne er fordelt. De præcise træningstider oplyses i starten af august.
U6 og U8 får træningstid onsdag
U10 og U12 får træningstid tirsdag
U16 får træningstider tirsdag og fredag
Damer og herre får træningstid torsdag
Fodbold har hallen om mandagen fra uge 43. Ønsker nogle hold at benytte hallen indtil uge 43, kan dette
planlægges.
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Rigtig god sommer! Vi glæder os at se jer alle til august

Nyt Spillertøj
Mandag aften var alle udvalg inde i Sport Direct og vælge nyt tøj
Håndboldafdelingen valgte sæt fra Hummel med grøn trøje, sort buks og sorte strømper.
Vi forventer de nye spillersæt er klar til første turneringskamp i september.

Fremvisning af klubtøj
Udover spillertøj har håndboldudvalget også udvalgt noget klubtøj. – Ligesom med spillertøjet er der valgt
en serie fra Hummel.
Hummel er ved at lave et katalog således, alle medlemmer kan se, hvad der er valgt af klubtøj og hvilke
priser det sælges til. - Dette bliver i præsenteret for jer, når vi får det ind af døren. Et lille sneak peek af
klubdragten ses på nedenstående billede:

Tirsdag den 18. august (uge 34) kommer en repræsentant fra Sport Direct til Bjerregrav Boldklub og
præsenterer tøjet. Her kan alle, der har lyst til at komme forbi, prøve tøjet og eventuelt bestille.

Opstartsstævne
Til orientering: Håndboldudvalget er ved at undersøge om vi kan komme på et opstartsstævne i september
med nogle af børneholdende. Et opstartsstævne indeholder flere kampe, overnatning mv. I vil komme til at
høre mere herom!
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Undervisning i Holdsport, Håndoffice & hjemmesiden for JHF kreds 4
Håndboldafdelingen har 2 applikationer (Holdsport og Håndoffice) samt 1 hjemmeside (JHF kreds 4) som er
vigtige IT-arbejdsredskaber i det daglige.

Den 11. august (uge 33) kl. 19-21.00 vil der være undervisning heri i hallens cafeteria
Håndboldafdelingens trænere og ledere bliver indkaldt via Holdsport.
Øvrige der ønsker at deltage er velkommen. Giv blot besked herom.

Tidspunkt System
19.00-19.30

Målgruppe
Spillere
Forældre

Beskrivelse
Gennemgang af:
Appén
Menuer
Tilmeld/afmeld

19.30-20.00

Trænere
Ledere

Event i kalender
Opret spiller/træner
Slet spiller
Opslagstavlen
Send Email

20.00-20.45

Trænere
Ledere

Opret spiller
Lav holdkort
Indberet resultat
Tilmeld kurser
Evt.

20.45-21

Trænere
Ledere

Hvilken relevant
information kan vi finde på
hjemmesiden
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Håndboldbestyrelsens kontaktinformationer og Ansvarsområder
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