
 

VOLLEY-NYT, OKTOBER 2016 
 

Vi er kommet godt igang med den nye sæson, og Kids og ungdomsholdene har været afsted til de 

første stævner – vi synes, det er vigtigt, at alle også kommer ud og spiller kampe! 

Desværre har vi forud for sæsonen måtte trække vores hold i både danmarksserie damer og 

herrer. Det er uheldigt, at vi ikke længere har spillere til seniorholdene, men håber i løbet af 

sæsonen at kunne stille hold i jyllandsserierne. Det er deriomod glædeligt, vi oplever fremgang på 

ungdomsholdene – også så vi med tiden igen kan få hold for alle. 

Alle seniorer spiller pt. sammen på motionsholdet.  

 

Vi vil stadig opfordre alle til at give en hjælpende hånd til at løse klubbens mange og 

forskelligartede opgaver.  

 

 

Åbent hus 

Søndag d. 6. november kl. 10-14 afholder vi et  

Åbent hus arrangement for at øge kendskabet til 

Volleyball og klubben. Så kender du nogle, der  

har lyst til at spille volleyball - så tag dem med  

denne dag!                                                         

 

Støt op – så vi kan blive lidt flere!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontingent og medlemsregistrering 

Som noget nyt vil medlemsregistrering og kontingentbetaling i år ske gennem programmet 

Conventus:  

 
Derfor: Tilmeld jer alle hurtigst muligt! 

 

Alle (pånær kids), der spiller kampe, skal ligeledes indløse licens: 

http://volleyball.dk/index.php/turneringer/licens-holdsedler 

 

Juleafslutning 

Tirsdag den 13. december arrangerer klubben juleafslutning for alle ungdoms og seniorhold.  

Kl. 18.00 – 19.15:  

Vi blander spillerne fra alle holdene og spiller volleyball sammen. 

Kl. 19.45 – 21.30:  

Vi får æbleskiver og spiller julebanko (spilleplader á 5 kr. kan købes).  

Alle medbringer en pakke til ca. 20 kr.  

Støt arrangementerne og vær med til at styrke det sociale liv i klubben. 

Kids spillerne har afslutning i den normale træningstid sidste gang før jul.  

 

 

 

 

http://volleyball.dk/index.php/turneringer/licens-holdsedler


Hjemmestævner 

Dato Række Stævneleder Cafepasser 

Lørdag d. 8. oktober Ungdom Dennis  DU18 forældre 

Lørdag d. 3. december Ungdom Per Mortensen Ungdom-forældre 

Søndag d. 15. januar Mix Mix Mix 

Lørdag d. 4. februar Kids Per Mortensen Kids-forældre 

 

Turneringsplanerne kan ses på www.mjvb.dk 

 

Klubtøj 

Vi har indgået aftale med Intersport om Klubtøj - se mere på www.skivevolley.dk eller hos 

Intersport i Nørregade.  

 

For at synliggøre klubben er der bestilt t-shirts til alle medlemmer, der uddeles i forlængelse af 

medlemsregistreringen. Så brug dem overalt, så vi kan blive endnu mere synlige! 

 

Aflyst træning 

Hallen er optaget, og træning er derfor aflyst: 

 Torsdag d. 19. januar 

 Tirsdag d. 28. marts 

 Torsdag d. 30. marts 

 

Omkring jul og nytår er hallen lukket fra d. 21. december til og med 3. januar. 

 

Hjælp til julefrokost 

Som tidligere år skal vi hjælpe med oprydning efter kommunens julefrokst – i år fredag d. 2. 

december fra midnat. Kom og hjælp en times tid – kontakt Mogens eller Brian. 

 

 

Yderligere info:                   www.skivevolley.dk 

 

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

tag dem endelig med i hallen!  

 

Husk: 

- Når vi forlader hallen, skal alle bolde i boldkassen og alle døre være aflåst, både til 
redskabsrum, omklædningsrum og caféområdet samt yderdøre.  

- I caféområdet skal stolene være stablet op og køleskabet være låst. 
- I det hele taget skal tingene efterlades, som de var, da vi kom! 
 

 

BESTYRELSEN 
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