
 

VOLLEYBALL SÆSONSTART 2016-2017 
 

Den nye sæson starter: 

TIRSDAG D. 9. AUGUST 2016 
 

Piger/drenge starter kl. 18.00 

Alle seniorholdene starter samlet kl. 20.00  

 

Vi slutter af med en øl eller vand, som klubben giver. 

 

Træning for Kids starter torsdag den 1. september kl. 16.00. Bemærk kidstræning er flyttet til om 

torsdagen! 

 

Træningsaftnerne er som tidligere tirsdage og torsdage: 

 

TRÆNINGSTIDER 2016-2017 
 

 
Tirsdag 

 
Torsdag 

 
16.00-18.00 

 
 

 
Kids 

 
18.00-20.00 

 
Ungdom (DU 14/16, DU18, HU) 

 
Ungdom (DU 14/16, DU18, HU) 

 
20.00-22.00 

 
Senior (herrer, motion, damer?) 

 
Senior (herrer, damer?, motion 

nybegynder) 

Gældende fra 11. august. 

Da vi ikke kender antallet af spillere på de enkelte hold og håber på mange nye, kan 

træningstiderne blive ændret. 

 

Trænere: 

Kids: Per Madsen.  

Ungdom: HC Jespersen og ? 

Ungdom piger (DU 18): Dennis Kronborg og Henriette Mogensen 

Ungdom drenge (HU): Lars Jeppesen 

Herrer: Henrik Hunskjær 

Motion – holdleder: Mogens Skov 



Turneringsplaner findes på: www.mjvb.dk. 

 

OPRÅB… 

Som det fremgår mangler vi en ungdomstræner, der vil træne et hold sammen med HC. Så går du 

rundt med en træner i maven og kunne tænke dig at prøve trænergerningen – så kontakt Brian! 

De seneste år har 5 ungdomsspillere med succes været Kids hjælpetrænere. Har du lyst til dette, 

så tag også fat i Brian.   

 

Opgaver 

Vi vil fortsat gerne have fordelt opgaverne ud på alle – meld jer derfor til en opgave! 

 

Forældremøde omkring sæsonen 

Når Kids og ungdom er startet op i september vil vi afholde et forældremøde for kids og 

ungdomsforældre med info om sæsonen: 

TORSDAG D. 22. SEPTEMBER kl. 17.45-18.15 i CAFÉEN 

 

Conventus 

Som noget nyt vil medlemsregistrering og kontingentbetaling i år ske gennem programmet 

Conventus. Derfor vil kontingentbetaling ske med Dankort, når man tilmelder sig – mere info 

følger! 

 

Klubtøj 

Vi har indgået en ny aftale med Intersport om Klubtøj, så udvalget nu er endnu større. Se mere på 

www.skivevolley.dk eller hos Intersport i Nørregade.  

 

For at synliggøre klubben er der bestilt t-shirts til alle medlemmer, der uddeles i forbindelse med 

medlemsregistreringen. Så brug dem overalt så vi kan blive endnu flere! 

 

 

Yderligere info:                   www.skivevolley.dk 

 

Vi glæder os til at se dig frisk og spilleklar. Kender du nogen, der har lyst til at spille volleyball, så 

tag dem endelig med i hallen!  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen  

    

http://www.mjvb.dk/
http://www.sallingbank.dk/
http://www.hancock.dk/
http://www.sallingbank.dk/
http://www.hancock.dk/
http://www.sallingbank.dk/
http://www.hancock.dk/


               

                    

 

http://www.intersport.dk/
http://minklubminbank.dk/skive
http://www.intersport.dk/
http://minklubminbank.dk/skive
http://www.intersport.dk/
http://minklubminbank.dk/skive

