
Skive 

 

 

  

 VOLLEYBALL SÆSON 20
 
Så er vi klar til en ny sæson. Vi starter træningen

 

Piger/drenge starter kl. 17.30 

Alle seniorholdene starter samlet 

 

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

 

Træning for Kidsspillerne starter 

 

Træningsaftenerne er som tidligere

træner, kan ses på næste side. 

Turneringsplaner findes på: www.mjvb.dk

Der er i år også flere nye trænere; 

 

Igen i år vil vi gerne være flere medlemmer og spillere. Vi har derfor lavet en aftale med 

Aakjærskolen, hvor eleverne i første omgang i august og september får mulighed for at 

volleyball. Desuden er vi med i et

komme og spille volleyball; dette foregår torsdage i september.

Men husk; I er de bedste ambassadører for volleyball og SFVK!

 

Sommer i Skive 

For at være synlige har vi i år valgt at stille op til et arrangement i forbindelse med ”Sommer i 

Skive” Lørdag d. 16. august fra kl. 11 på Posthustorvet.  

Vi stiller et net op, hvor interesserede får mulighed for at prøve at spille volleyball sammen med 

nogle af os og ligeledes få information om volleyballklubben.

Vi har brug for lidt praktisk hjælp denne dag samt vil gerne have nogle til at spille og dermed vise 

volleyball frem. Har I mulighed for at deltage i dette, så tag fat i Mogens Skov eller Brian 

 

Klubtøj 

Vi har aftale med Intersport om Klubtøj 

www.skivevolley.dk eller hos Intersport i Nørregade.

 

Julefrokost 

Som følge af de seneste års vigende opbakning til julefrokosten, vil vi i år deltage i et arrangement 

andetsteds (f.eks. Skive Theater eller KCL). Yderligere info snarest!

Juleafslutningen afholdes som tidligere.

 

Skive forenede Volleyballklubber 

       

VOLLEYBALL SÆSON 2014 – 2015 

Vi starter træningen:  

TIRSDAG DEN 12. AUGUST 2014  

 

Alle seniorholdene starter samlet kl. 19.30  

med en øl eller vand, som klubben giver. 

starter tirsdag den 2. september kl. 16.00. 

enerne er som tidligere tirsdag og torsdag. Oversigten over, hvornår de enkelte hold 

Turneringsplaner findes på: www.mjvb.dk 

flere nye trænere; Tag godt imod både de nye og ”gamle” trænere

Igen i år vil vi gerne være flere medlemmer og spillere. Vi har derfor lavet en aftale med 

Aakjærskolen, hvor eleverne i første omgang i august og september får mulighed for at 

et Skolesport projekt, hvor udvalgte elever på skolerne i Skive kan 

; dette foregår torsdage i september.  

I er de bedste ambassadører for volleyball og SFVK! 

For at være synlige har vi i år valgt at stille op til et arrangement i forbindelse med ”Sommer i 

Lørdag d. 16. august fra kl. 11 på Posthustorvet.   

Vi stiller et net op, hvor interesserede får mulighed for at prøve at spille volleyball sammen med 

nogle af os og ligeledes få information om volleyballklubben. 

Vi har brug for lidt praktisk hjælp denne dag samt vil gerne have nogle til at spille og dermed vise 

volleyball frem. Har I mulighed for at deltage i dette, så tag fat i Mogens Skov eller Brian 

Intersport om Klubtøj – spilletøj, træningsdragter og knæbeskyttere. Se mere på 

eller hos Intersport i Nørregade.  

vigende opbakning til julefrokosten, vil vi i år deltage i et arrangement 

andetsteds (f.eks. Skive Theater eller KCL). Yderligere info snarest! 

Juleafslutningen afholdes som tidligere. 

 

Oversigten over, hvornår de enkelte hold 

”gamle” trænere! 

Igen i år vil vi gerne være flere medlemmer og spillere. Vi har derfor lavet en aftale med 

Aakjærskolen, hvor eleverne i første omgang i august og september får mulighed for at spille 

Skolesport projekt, hvor udvalgte elever på skolerne i Skive kan 

For at være synlige har vi i år valgt at stille op til et arrangement i forbindelse med ”Sommer i 

Vi stiller et net op, hvor interesserede får mulighed for at prøve at spille volleyball sammen med 

Vi har brug for lidt praktisk hjælp denne dag samt vil gerne have nogle til at spille og dermed vise 

volleyball frem. Har I mulighed for at deltage i dette, så tag fat i Mogens Skov eller Brian Pedersen. 

spilletøj, træningsdragter og knæbeskyttere. Se mere på 

vigende opbakning til julefrokosten, vil vi i år deltage i et arrangement 



Har du brug for yderligere oplysninger, kan du muligvis få

hjemmeside www.skivevolley.dk

ringe til de andre i bestyrelsen. Deres telefo

Vi glæder os til at se dig frisk og spilleklar.

tag dem endelig med i hallen! 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen  

   

  Plan gældende fra 14. august 2014:
 

 

16.00–16.30 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

17.30-18.00  

DU16 

 

HU18.00-18.30 

18.30-19.00 

19.00-19.30 

19.30-20.00  

Motion 

 

Damer20.00-20.30 

20.30-21.00 

21.00-21.30  
21.30-22.00   

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Trænere: 

Kids: Henrik Aarø og Thor Hammer

Ungdom pige (DU 16): Dennis Kronborg (tirsdag) og Lars Jeppesen

Ungdom drenge (HU): Daniel Poulsen og Sebastian H

Øvrige ungdom og nye seniorspillere:

antal nye spillere (læs yderligere på hjemmesiden)

Damer: Søren Sørensen 

Herrer: Per Madsen (tirsdag) og HC Jespersen 

 

Formand: Brian Pedersen

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du muligvis få svar ved at gå ind på klubbens 

www.skivevolley.dk eller ved at ringe til Brian Pedersen tlf. 30 10 32 24

bestyrelsen. Deres telefonnumre kan du finde på hjemmesiden.

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

  

                  

TRÆNINGSTIDER 2014 – 2015 

Plan gældende fra 14. august 2014: 

Tirsdag 

 

Torsdag

 

Kids 

 

DU16 

Skolesport etc. 

(september)

HU 

Ungdom/ 

opstart 

senior 

 

HU 

Ungdom/ 

opstart 

senior

Damer 

 

Herrer  

Herrer 

 

Elite mix

 

Kids: Henrik Aarø og Thor Hammershøj  

Ungdom pige (DU 16): Dennis Kronborg (tirsdag) og Lars Jeppesen (torsdag) 

Ungdom drenge (HU): Daniel Poulsen og Sebastian Højlund (1 dag hver) 

Øvrige ungdom og nye seniorspillere: Per Madsen (tirsdag) og HC Jespersen (torsdag), afhænger af 

(læs yderligere på hjemmesiden)! 

Herrer: Per Madsen (tirsdag) og HC Jespersen (torsdag)  

       
 

Brian Pedersen, Brårupparken 5, 7800 Skive tlf. 97 52 09 06 /  30 

mail: brianbpedersen@hotmail.com 

gå ind på klubbens 

10 32 24. Du kan også 

kan du finde på hjemmesiden. 

, der har lyst til at spille volleyball, så 

Torsdag 

Skolesport etc. 

(september) 

Ungdom/ 

opstart 

senior 

 

Damer 

Elite mix 

 

 

Per Madsen (tirsdag) og HC Jespersen (torsdag), afhænger af 

 

30 10 32 24  


