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

TIRSDAG DEN 

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, er endnu ikke helt klar, men den bliver 
 
Opstartsarrangement 

I stedet for den traditionelle ”Tak
udfordrende arrangement. Dette vil finde sted 
endeligt på plads, men sæt kryds i kalenderen denne dag!
 
EM 

Fra d. 20-29. september afholdes EM i
København). 
Klubben har valgt ikke at arrangere
muligheden for at se europæisk top
et hold, der tager afsted, giver klubben et tilskud til billetten på 
alt). 
Billetbestilling skal ske på www.eurovolley2013.dk
ved billetbestilling. 
Kredsen arrangerer gratis bus til finalen
www.mjvb.dk. 
  
TEAM VOLLEY 

Søndag d. 6. oktober er vi ved at arrangere TEAM VOLLEY, hvor arbejdspladser, venner og 
familier, der normalt ikke spiller volleyball,
turnering med store præmier. 
Mere info følger, men vi har behov for klubbens medlemmers hjælp for at afholde denne dag, så sæt 
X i kalenderen og vi kan sammen gøre SFVK og volleyball mere kendte og synlige i Skive! 
 

 

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du muligvis få svar ved at gå ind på klubbens 
hjemmeside www.skivevolley.dk
ringe til de andre i bestyrelsen. Deres telefonnummer kan du finde på hjemmesiden.

Skive forenede Volleyballklubber 

       

VOLLEYBALL SÆSON 2013 – 2014 

Vi starter træningen  

TIRSDAG DEN 13. AUGUST 2013  

 

Alle seniorholdene starter samlet kl. 19.30  

med en øl eller vand, som klubben giver. 

starter tirsdag den 3. september. 

enerne er som tidligere tirsdag og torsdag. Oversigten over, hvornår de enkelte hold
er endnu ikke helt klar, men den bliver offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt

”Tak-for-hjælpenfest”, planlægger vi i år at afholde et fysisk 
vil finde sted lørdag den 31. august. Programmet er endnu ikke

endeligt på plads, men sæt kryds i kalenderen denne dag!  

29. september afholdes EM i volleyball i Danmark (Herning, Århus, Odense og 

Klubben har valgt ikke at arrangere fællesture til EM-kampene, men vil opfordre alle til at udnytte 
muligheden for at se europæisk top-volleyball live. Vi har derfor besluttet, at hvis man er min. 5 fra 

afsted, giver klubben et tilskud til billetten på 200 kr. (maks. 200 kr. pr. per

www.eurovolley2013.dk – gå ind under Klubmodulet og støt klubben 

Kredsen arrangerer gratis bus til finalen i Parken i København med opsamling i Skive 

er vi ved at arrangere TEAM VOLLEY, hvor arbejdspladser, venner og 
, der normalt ikke spiller volleyball, kan komme og snuse til volley i form af 

Mere info følger, men vi har behov for klubbens medlemmers hjælp for at afholde denne dag, så sæt 
X i kalenderen og vi kan sammen gøre SFVK og volleyball mere kendte og synlige i Skive! 

ug 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 telefonnummer kan du finde på hjemmesiden.

 

er, hvornår de enkelte hold 
offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt.  

, planlægger vi i år at afholde et fysisk 
Programmet er endnu ikke 

volleyball i Danmark (Herning, Århus, Odense og 

kampene, men vil opfordre alle til at udnytte 
volleyball live. Vi har derfor besluttet, at hvis man er min. 5 fra 

aks. 200 kr. pr. pers. i 

gå ind under Klubmodulet og støt klubben 

med opsamling i Skive – se mere på 

er vi ved at arrangere TEAM VOLLEY, hvor arbejdspladser, venner og 
lley i form af en Kidsvolley 

Mere info følger, men vi har behov for klubbens medlemmers hjælp for at afholde denne dag, så sæt 
X i kalenderen og vi kan sammen gøre SFVK og volleyball mere kendte og synlige i Skive!  

ug for yderligere oplysninger, kan du muligvis få svar ved at gå ind på klubbens (nye) 
10 32 24. Du kan også 

bestyrelsen. Deres telefonnummer kan du finde på hjemmesiden. 



Vi glæder os til at se dig frisk og spilleklar.
tag dem endelig med i hallen! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  
 
                      

             
 
   
   
 

Formand: Brian Pedersen

Vi glæder os til at se dig frisk og spilleklar. Kender du nogle, der har lyst til at spille volleyball, så 
 

      
             

                   
 

Brian Pedersen, Brårupparken 5, 7800 Skive tlf. 97 52 09 06 / 
mail: brianbpedersen@hotmail.com 

Kender du nogle, der har lyst til at spille volleyball, så 

/  30 10 32 24  


