VOLLEYBALL SÆSONSTART 2018-2019
Den nye sæson starter:

TIRSDAG D. 14. AUGUST kl. 19.00,
hvor ungdoms- og seniorhold starter samlet
- Og alle nye som gamle spillere er velkomne!
Vi slutter af med en øl eller vand.
Træning for Kids starter tirsdag den 4. september kl. 16.30.
Træningsdagene er som tidligere tirsdage og torsdage:

TRÆNINGSTIDER 2018-2019
Tirsdag

Torsdag

16.30-18.00

Kids

Kids

18.00-20.00

Dameungdom/senior

Dameungdom/senior
(Herrer-ungdom/senior)

20.00-21.30

Motion
Herrer (ungdom/senior)

Gældende fra 16. august.
Da vi ikke kender antallet af spillere på de enkelte hold og håber på mange nye, kan
træningstiderne blive ændret. Vi vil desuden tage en snak på holdene omkring ønsker etc. til
sæsonen.

Turneringsplaner findes på: www.mjvb.dk.

Forældremøde omkring sæsonen
Når Kids er startet op i september vil vi afholde et forældremøde for forældrene til kidsspillerne
med info om sæsonen og nødvendige opgaver at få løst, så børnene kan spille – støt op så dit barn
kan spille volleyball:

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER kl. 17.30-18.00 i CAFÉEN
Vi vil fortsat gerne have fordelt også andre opgaver – meld dig derfor til en opgave!
En af disse kunne være opdatering af hjemmesiden for de enkelte hold, så siden bliver mere
levende og brugt. Vi vil derfor gerne have en ansvarlig for hvert hold.
Conventus
Medlemsregistrering og kontingentbetaling foregår via Conventus - og er klar
allerede fra sæsonstart midt i august. Derfor tilmeld og betal hurtigst muligt!
Åbent Volley
Lørdag d. 22. september kl. 10-13 afholdes Åbent Volley – et åbent hus arrangement hvor vi vil
øge synligheden omkring volleyball.
Yderligere info følger – men sæt allerede nu X i kalenderen, da der er behov for hjælp og spillere
denne dag.
Landskampe

Lørdag d. 18. august spillere både Dame og Herrelandsholdet EM-kval kampe i Ikast.
Vil du med ned at se – klubben giver billetten til medlemmer, og vi arrangerer samkørsel.
Tilmelding senest onsdag d. 15. august.
Klubtøj
Klubtøj købes hos Intersport - se mere på www.skivevolley.dk eller hos Intersport i Nørregade.

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

