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INFO
 

Sæsonen 2014 – 15 er kommet godt i gang

på en god sæson.  

 

Der er i år kommet flere nye spillere og fremmødet til træning har

stigende. Det er altid dejligt at se både nye og ”gamle” spillere i hallen! Velkommen til jer alle!

Vi kan dog sagtens være endnu flere 

volleyball, så tag dem endelig med i hallen. 
 

 

Træningstider 

Træningstiderne om torsdagen er ændret i forhold til det udsendte ved sæsonstart. 

Træningstiderne er nu: 

 

Tirsdag 

16.00-17.30: Kids 

17.30-19.30: Ungdom 

19.30-21.30: Damer, Motion og Herrer

 

Torsdag  

17.00-19.00: Ungdom 

18.30-20.30: Damer (starter i Gymnastiksalen)

19.30-21.30: Herrer 

20.00-22.00: Elite-mix 

 

 

Klubtøj og Klubuge 

Som sidste år har vi en aftale med Intersport, Skive omkring 

knæbeskyttere mv. til fordelagtige p

Intersport. 

Al henvendelse vedr. Klubtøj skal ske til Intersport i Nørregade.

 

I uge 41 har vi Klubuge hos Intersport, hvor vi kan få 20% rabat 
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volleyball, så tag dem endelig med i hallen.  
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, og de første kampe er netop overstået. Vi håber og tror 

generelt set ligeledes været 

stigende. Det er altid dejligt at se både nye og ”gamle” spillere i hallen! Velkommen til jer alle! 

kan tænke sig at spille 

Træningstiderne om torsdagen er ændret i forhold til det udsendte ved sæsonstart. 

træningsdragter, spilletøj og 

Yderligere info kan ses på hjemmesiden eller hos 

rabatkort hos Brian!  



Dommerkursus 

Alle holdene skal selv dømme, når man er ude til kampe. Derfor afholdes Dommerkursus i 

Aakjærhallen/ caféen: 

Tirsdag d. 21. og torsdag d. 23. oktober (uge 43), begge dage fra kl. 18. 

Sæt X i kalenderen, nærmere info og tilmelding kommer rundt på holdene. 

 

Julefrokost 

Som tidligere meldt ud er julefrokosten i år: 

 

Lørdag d. 6. december kl. 18 i KCL 
 

Husk tilmelding senest d. 9. oktober ved at indbetale 

300 kr. på vores konto i Spar Nord:  

8500-2845640028 

(Husk at tilføje JF+navn) 

 

 

 

 

 

 

 

Juleafslutning 

Tirsdag den 16. december arrangerer klubben juleafslutning for alle holdene. Kids spillerne laver 

noget for sig selv i den normale træningstid. For alle andre spillere har vi lavet følgende program: 

 

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). Alle medbringer en 

pakke til ca. 20 kr.  

 

Støt arrangementerne og vær med til at styrke det sociale liv i klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjemmestævner 

Række Ugedag 

  

DSD Søndag 28

  

Kids Søndag 05

  

Ungdom Lørdag 01

  

JSH Søndag 16

  

DSD Søndag 30

  

Teen Søndag 11

  

Mix Lørdag 31
 

Turneringsplaner og stillinger findes på: 

 

 

Klubbens hjemmeside 

Klubbens hjemmeside finder du på adressen 

hjemmesiden opdateret med så mange aktuelle oplysninger som muligt. På siden ka

finde træningstider, trænere, bestyrelsesmedlemmer og meget andet.

 

 

Husk: 

- Når vi forlader hallen, skal alle bolde i boldkassen og alle døre være aflåst, både til 

redskabsrum, omklædningsrum og caféområdet. 

- I caféområdet skal stolene være stablet op og køleskabet være låst.

 

 

Vi håber og tror på en rigtig god sæson.

 

 

BESTYRELSEN  

 
 

Dato Kl. 

28-09-2014 10:00-16:00 

05-10-2014 10:00-17:00 

01-11-2014 11:00-17:00 

16-11-2014 10:00-17:00 

30-11-2014 10:00-16:00 

11-01-2015 09:00-17:30 

31-01-2015 10:30-15:30 

Turneringsplaner og stillinger findes på: www.mjvb.dk 

Klubbens hjemmeside finder du på adressen www.skivevolley.dk. Vi forsøger at holde 

hjemmesiden opdateret med så mange aktuelle oplysninger som muligt. På siden ka

bestyrelsesmedlemmer og meget andet. 

Når vi forlader hallen, skal alle bolde i boldkassen og alle døre være aflåst, både til 

redskabsrum, omklædningsrum og caféområdet.  

I caféområdet skal stolene være stablet op og køleskabet være låst. 

Vi håber og tror på en rigtig god sæson.    
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