Opstartsbrev IK1919
2020/2021

Vi håber I alle får en dejlig lang sommer
Fælles opstart i uge 32
Vi glæder os til at se jer

Velkommen til en ny
spændende sæson!

Træningstider sæson 19/20
Bestyrelsen har valgt denne model i år, hvor træningsti-

Foran os står en sæson, som forhåbentligt
vil bringe masser af spændende håndboldkampe, sjove fester og godt socialt
samvær.

derne ændrer sig til jul. Vi prøver altid at tilgodese alle,
men til tider kan det være svært. Men vi håber alle får
nogle gode træninger ligegyldigt tidspunktet. Husk bare
man er i godt selskab, så går alting nemmere.

Fra uge 32 til og med 34: (Fælles opstart)
Damesiden:

Hal 1: Tirsdag: 18.00-20.30 (1.+2.+3. Hold damer)

Damesiden forsøger sig igen med at starte

Hal 2: Tirsdag: 19.00-20.30 (4.+6. Hold damer)

sæsonen med fællestræning.
Formålet med dette er at skabe fællesskab
og dialog på tværs af holdene, samt give

Hal 2: Tirsdag: 20.30-22.30 (1.+2.+3. Hold herrer)
Hal 2: Torsdag: 18.00-19.30 (1.+2.+3. Hold herrer)

klubbens trænere mulighed for at sætte

Hal 2: Torsdag: 19.30-21.00 (1.+2. Hold damer)

de stærkeste hold inden sæsonstarten.

Hal 2: Torsdag: 21.00-22.30 (3.+4.+6. Hold damer)

Fællestræningen vil foregå fra uge 32-34,

Uge 35 -> Nytår:

hvorefter der trænes med de respektive
hold. I denne periode træner holdene i

Hal 1: Tirsdag: 18.00-20.00 (3.+4. Hold damer)

rotationsordning.

Hal 1: Tirsdag: 20.00-22.00 (1.+2. Hold damer)

Bestyrelsen opfordrer alle, som har lyst til

Hal 2: Tirsdag: 19.00-20.30 (6. Hold damer)

at være med til 1.-3. holdenes træninger til

Hal 2: Tirsdag: 20.30-22.30 (1.+2.+3. Hold herrer)

at kontakte Benjamin eller Morten.

Hal 1: Onsdag: 18.00-19.30 (åben for muligheder)
Hal 2: Torsdag: 18.00-19.30 (1.+2.+3. Hold herre)

Træningsopstart: Tirsdag den 4. August

Hal 2: Torsdag: 19.30-21.00 (1.+2. Hold damer)
Hal 2: Torsdag: 21.00-22.30 (3.+4.+6. Hold damer)

Herresiden:
Trænerne på alle tre hold glæder sig til en
god sæson, hvor specielt træningstiderne

Nytår -> Sommer 2021:
Hal 1:Tirsdag: 18.00-20.00 (1.+2. Hold damer)

om torsdagen ligger op til det sociale

Hal 1:Tirsdag: 20.00-22.00 (3.+4. Hold damer)

samvær som bestyrelsen ønsker at IK1919

Hal 2:Tirsdag: 19.00-20.30 (6. Hold damer)

skal være kendt for.

Hal 2:Tirsdag: 20.30-22.30 (1.+2.+3. Hold herrer)
Hal 1: Onsdag: 18.00-19.30 (Åben for muligheder)

Træningsopstart: Tirsdag den 4. August

Hal 2:Torsdag: 18.00-19.30 (1.+2.+3. Hold herrer)
Hal 2: Torsdag: 19.30-21.00 (3.+ 4.+6. Hold damer)
Hal 2:Torsdag: 21.00-22.30 (1.+2. Hold damer)

Kontaktpersoner
Til begge afdelinger har bestyrelsen tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonerne er spillernes nærmeste kontakt til bestyrelsen i tilfælde af at problemer eller muligheder som ikke kan/vil drøftes med
træneren.
Bestyrelsen ønsker dermed, at kontaktpersonerne kontaktes, hvis der kunne være nogle interne problemer på holdet, som spillerne ikke ønsker træneren skal være en del af. Samtidigt er kontaktpersonerne også lydhør overfor forslag og tiltag, som kan fremme sammenholdet, både i klubben og på
holdet.

Dameafdeling

Herreafdeling

Charlotte Kirkegaard

Kasper Dichmann

Charlotte-kirkegaard@hotmail.com

kasperdknudsen92@hotmail.com

Tlf. 28761777

Tlf. 22155141

Kontingent og gebyr
Kontingentet er på 1700 kr. pr. sæson.
Husk at der er gode muligheder for sænke din kontingent - forhør dig ved aktivitetsudvalget.
Kontingent betales af to omgang; d. 1/10 og 15/1. Betalingen sker gennem Conventus. Betaler man
ikke kontingent rettidigt, vil man blive udelukket for efterfølgende kampe, indtil kontingent er betalt.
Det er på generalforsamlingen 07 blevet vedtaget, at man selv betaler de røde kort, der måtte blive
tildelt henover sæsonen.

Træningsoversigt
1 hold damer – 3 div

Bemjamin Rømer Christiansen

2 hold damer – serie 2

Morten Valentin Jensen

3 hold damer – serie 2

Kasper Ploug Jensen

4 hold damer – serie 2

Andreas Striboll

5 hold damer – koneholdet

Jannie Møller

6 hold damer – serie 4

Kathrine Holm Hansen

1 hold herre – jyllandsserien

Kenneth Tolborg

2 hold herre – serie 2

Thomas Holm Pedersen

3 hold herre – serie 4

Thomas Holm Pedersen

Tilmelding til den nye sæson
Det er vigtigt, at du går ind og opretter dig som bruger i
Conventus. Måden du gør dette på, sker via ik1919’s
hjemmeside: www.ik1919.dk, hvor der er oprettet et link,
således I kan bliver registreret i systemet.
Desuden håber vi, at du har liket IK1919’s facebookside.
Hvis ikke synes vi helt klart du skal gøre dette. Her vil du
kunne begivenheder til klubfester, andre arrangementer
og generelle nyheder for klubben bliver lagt ind.

Viborg stævne
Der er igen i år blevet bestemt, at vi skal
til september-stævne i Viborg d. 12.-13.
september. Da hold- og deltagertilmelding hertil er meget hurtigt efter vores
opstart, håber vi, at du allerede nu vil tage
stilling til, om du vil med.
Sidste tilmelding er torsdag d. 20. august.
Hvis du ikke kommer til de første træninger, så husk at give besked til en af dine holdkammerater. Stævnet er desuden en rigtig god måde at
lære sine holdkammerater at kende, så vi opfordre eventuelt nye spillere til at melde sig til. Trine
samler pengene sammen fra henholdsvis herre-og damesiden. Pengene skal betales seneste d. 20.
august, derfor skal én fra hvert hold stå for indsamlingen af penge. Og vedkommende vil få udleveret sedler, hvor der skal skrives på om hver enkelt kommer fredag eller lørdag.

Sæt derfor kryds i jeres kalender d. 12.-13. september

Udmeldelse
Udmeldelsen kan i henhold til klubbens vedtægter kun ske skriftlig til bestyrelsen på adressen:
IK1919 Harald Jensens vej 3-5 9000 Aalborg

Eller på e-mail til: udmeld@ik1919.dk. Udmeldelsen skal være bestyrelsen i hænde forud for kontingentbetaling og er først gyldig, når evt. skyldigt kontingent er betalt.
VIGTIGT: Husk at du skal betale kontingent, indtil den skriftlige udmeldelse foreligger bestyrelsen, og udmeldelsen er først gyldig, når evt. restance er betalt.

Klubhuset
HUSK at tage nye medlemmer med over i klubhuset,
så vi kan holde det sociale
ved lige. Vi hører gerne fra
jer, hvis der er nogen, som
ligger inde med ideer til,
hvordan vi kan styrke det
sociale i klubhuset. Tag fat
kontaktpersonerne, hvis I
vil låne klubhuset.
Husk lige at der skal gøres
rent bagefter.

Stadionhallen
Det er stadig ikke tilladt at varme op i foyeren. Der er stadig rygeforbud i stadionhallen, såvel i omklædningsgangen, omklædningsrummene samt foyeren. Skal man ryge, skal det foregå udenfor det er udelukkelsesgrundlag, og vi har ikke råd til at sætte adgangen til hallen på spil.

Respekter venligst dette…

Sponsorudvalget
Sponsorudvalget er allerede godt i gang med sponsorerne til den nye sæson, men I kan stadig
hjælpe os med at finde sponsorer.

Fester
Klubben holder hvert år fire fester og holdene i klubben
skiftes som altid til at holde festerne, hvilket indebærer følgende:
Gøre klubhuset klar til fest, sætte maden frem, rydde mad
og service op samt oprydning og rengøring af klubhuset
om søndagen.

Fester - som udgangspunkt
Opstartsfest d. 3. oktober
Julefrokost d. 5. december
Midtvejsfest i februar
Afslutningsfest i foråret

Vi håber, at de to legendariske bartendere Røde og Ollie igen vil stå bag baren og sikre, at folk
ikke bliver alt for fulde, eller...

Bestyrelsen i IK1919

Vi vil i bestyrelse gøre vores bedste
for, at IK1919 forbliver et dejligt sted
at være. Et fristed, hvor der skal væ-

Formand:
Christian Dam
25341852
Cacant10@gmail.com

re plads til alle.
IK1919 er en klub, hvor det sociale

Næstformand:

spiller en stor rolle. Vi bestræber os

Kathrine Holm Hansen

på et godt socialt samvær, og vi afholder derfor mange sociale arrangementer.

22448904
trunte0904@gmail.com

Sekretær:
Lone Kosack

IK1919’s værdier:

29362491
Lonekosack@gmail.com

Ligeværdighed
Gensidig respekt
Socialt sammenspil
Troværdighed
Engagement

Seniorudvalgsformand:
Kasper Dichmann
22155141
Kasperdknudsen92@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Trine NizschPedersen
28349342
trine_nitzsch@hotmail.com

Kasserer:
Jannie Møller
20950502
jannie1706@gmail.com

Bestyrelse-& Seniorudvalgsmedlem:
Charlotte Kirkegaard
28761777
charlotte-kirkegaard@hotmail.com

