Velkommen til 2022-23
Forhåbentlig en super god sæson

Så er det på tide at byde velkommen til den kommende sæson 2022-23. Det sker oven på sidste sæson, der
var rigtig god med fremgang for både ungdom og senior. Flere medlemmer og flere der trænede mere.
Hen over sommeren har flere også været til sommertræning – det har været meget hyggeligt.
Lokaler.
Planen var, at vi skulle have al den almindelige træning på Søndre skole i deres store gymnastiksal.
Desværre er salen helt ude af drift i længere tid, da der er større problemer med tagkonstruktionen.
Det koster flere millioner at udbedre, så vi skal ikke forvente, at kunne kommer der før sent i foråret 2023.
Heldigvis har vi derfor forsat mulighed for at træne på Vestervang Skole, hvor vi har vores kendte sal i
sammen omfang som tidligere.
Opstart.
Vi har officiel opstart i uge 33 – altså fra 15. august. Tjek vores hjemmeside, hvor opstartsugen er
beskrevet. Vi starter alle fælles, og regner med at få holdinddelt ungdomsspillerne fra uge 34.
Ungdomstræning.
Vi var mange sidste år. Derfor deler vi nu træningen på flere hold.
Den almindelige træning, hvor de fleste passer bedst ind, bliver som tidligere, tirsdage og torsdage fra
17.30 til 19.00. Vi laver så et begynderhold for de nyeste/yngste - det bliver også tirsdage og torsdage fra
16.15 til 17.30. Som noget helt nyt laver vi et hold for dem, der går rigtig meget op i træning og turneringer.
Mandage og onsdage laver vi her træning fra 17.00 til 18.45. Målgruppen er dem der vil træne mere end de
normale 2 gange – Nu er der 4 dage med træning for jer. Vi forventer at det er en mindre gruppe på 6-9
spillere.
Nogle af vores store ungdomsspillere er desuden velkommen til at være med i seniortræningen.
Seniortræning.
Vi har stadig mandag og torsdag som de faste aftner. Begge gange fra 19.00.
Første officielle gang er 15. august. Vi satser på et seniormøde den 22. august.
Hald Ege træning.
Vi har p.t. ikke helt styr på hvor meget vi kommer til at være i Hald Ege. Dog er onsdag aften, som tidligere,
en god mulighed. Vi følger op med mere info.
Generalforsamling.
Klubben ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling, som vi skal afholde i
september. Vores dygtige kasserer Simon Kjær stopper efter flere år på posten, da hans søn ikke spiller
mere. Vi skal derfor have nye folk med i klubbens ledelse, så har nogen god energi og mod på det, så kan I
være med til at lave klubben endnu bedre.
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Klubtøj.
I år skal vi ret hurtigt have gang i noget klubtøj – nok primært en t-shirt.
Findes der en 2-4 personer, som vil yde en indsats her?

Vores eget stævne.
I weekenden den 10.-11. september afvikler klubben et af årets første stævner.
Vi kalder det Åbningsstævnet 2022, og vi regner med spillere fra mange klubber.
Vi håber også mange af vores egne spillere – unge som ældre – har lyst til at være med.
De første tilmeldinger er allerede kommet.

Mange aktiviteter.
Sæsonen vil byde på en masse muligheder for træningslejre, camps, stævner og turneringer.
Ungdomsspillerne skal være opmærksomme på den store KLUBFESTIVAL d. 25.-26. september
i Hørning. Det er et HIT. Se mere på vores hjemmeside.
Der er også holdturneringsstævne den 1.-2. oktober, som der vil være sjovt at være med til.
For seniorspillerne kan der spilles i Vejle den 18. september.

Trænere/ledere.
Det OK store aktivitetsniveau i vores klub kræver en hænder og hjælpere, og alle har sikkert
mulighed for at bidrage et eller andet sted. Vi vil bl.a. rigtig gerne have hjælpere til
ungdomstræningen. Flere hænder giver bedre kvalitet = større glæde for alle.
Tænk over tid og lyst til at give et skub med. Tag gerne fat på LH. Det kan også være hjælp i
alle andre sammenhænge.
Økonomi.
Vores aktivitetsniveau er ikke gratis. Specielt er udgifterne til lokaler en betydende post.
Skal vi kunne gøre det rigtig godt, så har vi behov for at skaffe flere indtægter. Alt tæller,
kontingent, stævne, sponsorer, ansøgninger til fonde – hvordan gør vi det?
Det var ordene lige her. Det bliver en god sæson, så glæd jer!

Mange hilsner
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