
 

INFO-BREV OKTOBER 2015 
 

Som tidligere nævnt er der mange opgaver, der skal løses for at få klubben til at fungere, og vi vil 

gerne involvere og inddrage så mange så muligt. Derfor afholdte vi i midten af september 

Medlems- og forældremøde og uddelte efterfølgende sedler, hvor man kan melde sig til forskellige 

opgaver i klubben.  

Vi vil gerne takke mange gange for de mange positive tilbagemeldinger, men har fortsat plads til 

flere – så sig endelig til, hvis du endnu ikke har meldt dig! 

Vi mangler dog især nogle, der vil arbejde med klubbens PR arbejde. Med udgangspunkt i vores 

skabeloner kan det være at udarbejde og uddele foldere og plakater på skoler og 

uddannelsesinstitutioner eller føre andre gode ideer ud i livet…. Vi tager gerne en snak om det!  

 
Kontingent 

Der vil snarest komme yderligere information omkring medlemsregistrering og 

kontingentopkrævning, der i år som noget helt nyt vil foregå via programmet Conventus. Men som 

sagt – der kommer snart yderligere information, spørgsmål kan stilles til Annemette. 

 

Som noget nyt vil man få en T-shirt, hvis man skaffer nye medlemmer – så tag dine venner med i 

hallen!  

Ved henvendelse til Brian, får man en seddel, man bruger til bestilling af trøjen hos Intersport. 

  

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 – 19.15:  

Vi blander spillerne fra alle holdene og spiller volleyball sammen. 

Kl. 19.45 – 21.30:  

Vi får gløgg og æbleskiver og spiller julebanko (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. 

Aflyst træning 

Hallen er optaget og træning er derfor aflyst: 

Torsdag d. 3. december (EU afstemning) 



Torsdag d. 4. februar, tirsdag d. 9. februar og torsdag d. 11. februar. Her arbejder vi på at finde 

alternative muligheder. 

Derudover skal 3. division damer spille hjemmekamp torsdag d. 22. oktober, hvorfor alle andre 

hold træner fra kl. 17-19. 

 

Kampe 

Turneringsplaner findes på: www.mjvb.dk og www.volleyball.dk (3. division damer). 

 

Klubtøj 

Vi har aftale med Intersport om Klubtøj – spilletøj, træningsdragter og knæbeskyttere. Se mere på 

www.skivevolley.dk eller hos Intersport i Nørregade.  

 

Støt klubben – tilmelding til Klubliv Danmark 

Støt SfVK når du er på indkøb – yderligere info og tilmelding af Dankort på: 

www.klublivdanmark.dk 

 

 

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!  

 

Husk: 

- Når vi forlader hallen, skal alle bolde i boldkassen og alle døre være aflåst, både til 
redskabsrum, omklædningsrum og caféområdet samt yderdøre.  

- I caféområdet skal stolene være stablet op og køleskabet være låst. 
- I det hele taget skal tingene efterlades som de var, da vi kom! 
 

Vi håber og tror på en rigtig god sæson.    

 

BESTYRELSEN 

    

 

  

http://www.sallingbank.dk/
http://www.hancock.dk/
http://www.intersport.dk/
http://www.potten.dk/

