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INFO
 

Sæsonen 2013 – 14 er godt i gang. Vi håber og tror på en god sæson. 
holdene, og de fleste hold har spillet deres første kampe i turneringen. 
 
På flere af holdene er der i år kommet flere nye spillere og fremmødet til træning har ligeledes 
været stigende. Det er altid dejligt at se både nye og ”gamle” spillere i hallen! Velkommen til j
alle! 
Vi kan dog sagtens være endnu flere 
volleyball, så tag dem endelig med i hallen. 
 
 

Klubtøj 
Vi har indgået aftale med Intersport, Skive omkring tøj og andet udstyr.
Dette betyder, der er mulighed for at købe træningsdragter, 
fordelagtige priser, Yderligere info kan ses i kataloget, der medfølger dette Info
Al henvendelse vedr. Klubtøj skal ske til Intersport i Nørregade.
 
 
Julefrokost 
På grund af den manglende tilslutning til arrangementerne 
høre, om der er stemning for en julefrokost
meget gerne, men kun hvis folk har interesse heri.
 
Giv din mening til kende i dette lille spørgeskema:
www.askpeople.dk?i3=6d7ef421505407e
Vi opfordrer alle til at besvare det og deltage i debatten
 
Vi har reserveret LØRDAG D. 7. DECEMBER 
   
 

Juleafslutning 
Tirsdag den 17. december arrangerer klubben juleafslutning for alle holdene. Kids spillerne 
noget for sig selv i den normale træningstid. For alle andre spillere har vi 
 

Kl. 18 – 19.30:  
Vi blander spillerne fra alle holdene og spiller volleyball sammen.
Kl. 20 – 21.30:  
Vi får gløgg og æbleskiver og spiller bankospil (spilleplader á 5 kr. kan købes). 
en pakke til ca. 20 kr.  
 
Støt arrangementerne og vær med til at styrke det sociale liv i klubben.

Skive Forenede Volleyballklubber 
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Klubbens hjemmeside 
Klubbens hjemmeside finder du på adressen 
hjemmesiden opdateret med så mange aktuelle oplysninger som muligt. 
træningstider, hvem der er træner, og hvem der sidder i bestyrelsen.
 
 
Cafepasser  
Hver gang, vi har hjemmestævne, skal der nogen til at p
enkelte hold orienterer sig om, hvornår de har tjansen.
 

Hjemmestævner og tjanser 2013

Række Ugedag 

  

Ungdomsstævne Lørdag 05

  

DSD Søndag 03

  

Kidsstævne Lørdag 16

  

Mixstævne Lørdag 23

  

Ungdomsstævne Lørdag 07

  

DSH Søndag 15

  

DSD / DSH Søndag 26

  

DSD / DSH Søndag 02
 

 
Vi håber og tror på en rigtig god sæson.
 
 
BESTYRELSEN  
 

 
 

Klubbens hjemmeside finder du på adressen www.skivevolley.dk. Vi forsøger at holde 
hjemmesiden opdateret med så mange aktuelle oplysninger som muligt. På siden kan d
træningstider, hvem der er træner, og hvem der sidder i bestyrelsen. 

Hver gang, vi har hjemmestævne, skal der nogen til at passe cafeen. Det er meget vigtigt, de 
enkelte hold orienterer sig om, hvornår de har tjansen. 

tjanser 2013-14: 

Dato Kl. Cafepasser Stævneleder

  

05-10-2013 10:00-17:00 Mix Mix

  

03-11-2013 10:00-17:00 DSH DSD

  

16-11-2013 09:00-17:00 Forældre Mix

23-11-2013 09:30-16:30 DSD Mix

  

07-12-2013 10:00-18:00 DSD DSH

  

15-12-2013 10:00-17:00 DSD DSH

  

26-01-2014 10:00-17:00 Ungdom DSD/

  

02-03-2014 10:00-17:00 Ungdom DSD/

Vi håber og tror på en rigtig god sæson.    
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