Hej håndboldbørn!
Så er det ved at være tid til at planlægge det næste stævne, lørdag den 6. november.
Vi skal først bede om besked i efterårsferien, da vi skal tilmelde hold til stævnet senest
onsdag den 20. oktober.
De følgende stævner i denne sæson ligger på følgende lørdage:
4.12, 15.1, 5.2 og 5.3 (i tidsrummet mellem 9 og 17) - skriv dem ind i kalenderen
med det samme!
Stævneafviklingen fungerer på denne måde:
Vi får kun datoer og tidsrum (se ovenfor). 3 uger før stævnet tilmeldes hold ud fra de
tilmeldinger vi har fra Jer. Cirka 10 dage før stævnet får vi at vide hvor og hvornår de
forskellige hold skal spille. Det ene hold skal fx være i Svendborg kl. 9.30 - det andet i
Glamsbjerg kl. 14 - det ved vi ikke før vi får programmet. Man kan ikke bare bytte hold, så
det passer ind i familiens logistik, da de store ikke må spille med de små, og drenge ikke
må spille på pigehold osv. Tilmelding til stævne er derfor BINDENDE. Hvis I er i tvivl om
barnet kan, eller hvis barnet kun kan formiddag, kan I altså ikke tilmelde barnet. Afbud
efter tilmelding kan betyde at vi ikke kan stille hold, så de andre ikke kommer ud og spille
og det koster klubben 500kr. 
Det er mega upraktisk, at det afvikles på den måde – men det er desværre sådan det er…
Jeg vil forsøge at få hold, tid og sted lagt på hjemmesiden med det samme jeg ved besked,
og så får I den fysiske seddel med al info om stævnet til træning.
På sedlen står holdene og hvor de skal hen. Det er meningen at I selv kører derhen, og så
mødes vi der, men hvis det er et problem for Jer, kan I aftale med andre fra holdet eller
med trænerne, at køre sammen. I får en telefonliste, når vi har en, via tilmelding på
klubmodulet.

Venligst giv besked senest tirsdag den 19. oktober kl. 18,
uanset om det er ja eller nej til deltagelse i stævnet den 6.
november på tlf. 20477280.
For Jer der næsten lige er startet, og overvejer om I ”tør” tilmelde stævne allerede:
Stævnerne er tilrettelagt efter om det er begyndere eller øvede og store eller små – der
tages hensyn til tempo og kunnen, samt at man endnu ikke kender/husker alle reglerne. Vi
skal bare have det sjovt og spille en masse håndbold og alle kan være med ☺
Prioritér stævnerne for Jeres barns skyld - det sjoveste ved håndbold er, at komme ud og
spille kamp.
Med sportslig hilsen
Pernille

