NYHEDSBREV
Efter en lille pause, har vi i bestyrelsen vedtaget, at vi vil genoptage udsendelse af
nyhedsbrev til alle vore medlemmer. Håber I alle tager godt imod det.
Sæsonen er godt i gang for alle hold. Der bliver trænet og spillet masser af kampe,
både i weekenderne og på hverdage. Det har været en udfordring at få alle hold til at
spille hjemmekampe på samme dage, men vi har prøvet at samle dem så godt det kunne
lade sig gøre, ud fra de puljer holdene er placeret i.
På vores Trille-Trolle hold har tilgangen af nye spillere været overvældende. Der er
26 tilmeldte, så der er virkelig gang i Fløng Hallen mandag eftermiddag. Både børn og
forældre ( eller bedsteforældre) nyder denne stund, som Bette og Victoria står for.
Det nye holdfællesskab, Team Hedeland Håndbold, for U17 piger og drenge, har givet
vores ældste ungdomsspillere mulighed for at spille en virkelig god gang håndbold.
Fællesskabet består af Tune, Himmelev og FHH90. Planen for THH er, at det
fortsætter de næste år også, så det vil omfatte både U17 og U1 årgangene.
På søndag, d. 17. november, afholdes sæsonens første klubdag. Der vil være håndbold
i Fløng Hallen hele dagen, startende med minimix kl. 8.50. Dagen byder også på vores
altid fantastiske lotteri, hvor der er masser af præmier. Cafeen har åbent hele
dagen, og ingen kan undgå at blive sulten, når der dufter af nystegt flæskesteg .
Juleafslutning for alle hold, lige fra U9 til senior bliver tirsdag d, 17. december i
Hedehushallen. Der kommer mere information om dette, når vi nærmer os datoen.
Men I kan godt begynde at glæde jer!
I uge 8/2020 afholdes der håndboldskole i Hedehushallen for vores U9, U11 og U13
drenge og piger. Fra mandag til onsdag vil der bliver spillet og leget. Og ikke mindst
undervist i håndboldsspillets mange facetter. Der vil være et begrænset antal
pladser. Vi ved pt. ikke hvor mange der vil være plads til, så hold øje med holdsport og
facebook, hvor det vil blive annonceret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

