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Kære SHK-medlemmer og familier 
I ønskes alle en god sommer og vi håber I er klar med batterierne godt opladte på den anden side af 
sommerferien til at få sat håndboldsæsonen godt i gang, ovenpå et 2020/2021 som har været en del 
anderledes end vi gerne ville det skulle være. 
 
Vi har været heldige at en del ungdomshold har kunnet få trænet og spillet lidt bold i hallerne og på sandet 
har senior også haft mulighed inden sommerferien, og resultaterne viser, at vi ikke har glemt at spille 
håndbold i SHK. 
Vi hører fra mange, at de savner håndbolden og fællesskabet. Det gør vi bestemt også! Vi glæder os virkeligt 
meget til, at vi igen kan samles om håndbolden. 

Generel info 
Opstart uge 32 

Som tingene ser ud nu starter håndbolden op igen i uge 32, fra mandag den 9. august. Mere info om dette vil 

følge. 

Haltider 

Vi har fået haltider til kommende sæson, og der lægges pt. hånd på fordelingen, men det er rykket lidt da 

vores bookning i DGI Huset er udskudt pga. Corona og stedet stadig bruges til vaccine og som teststed. 

Lige så snart det er fastlagt sendes det ud. 

Siden sidst 
Det har som skrevet været en sæson på anderledes vilkår både for forbund, klub, spillere, trænere og 

frivillige. 

Vi takker for flot opbakning i sæsonen og stor forståelse for at vi har arbejdet med mange begrænsninger. 

Vi har i skrivende stund stadig gang i at få besat de sidste trænerposter, og mangler flere 

trænere/hjælpetrænere i forhold til U11 piger, U11 drenge, U13 drenge, U15 piger.  

Det er vigtige opgaver og vores forening har brug for hjælp til opgaven så se efter vores opslag i nærmeste 

fremtid. hvor vi beskriver nærmere og giv gerne lyd, hvis du selv eller nogen du kender, kunne være 

interesserede! 

Nyt fra udvalgene  
Udvalgene har som følge af Corona ikke haft de store aktiviteter, og der venter en hård opstart forude, hvor 

vi skal tilbage i sporet og få rettet fokus på at få alle områder op i gear igen. 

Tilbage til håndboldhallen 
Som tingene ligger pt. så ser vi ud til at gå en mere normal sæson i møde. Corona vil stadig være en del af 

hverdagen, de fleste vil være vaccinerede, og reglerne forhåbentligt være færre, så klubliv, livet i hallen og 

kampdagene kan begynde at ligne sig selv igen. 

Som en lille forsmag på kommende sæson kan vi byde på kamp i VU Hallen 7.8.2021 kl. 11.00 mellem 

Nykøbing Håndbolds Liga Damer og København Håndbolds Liga Damer. Nærmer info vedr. kampen vil blive 

lagt op på klubbens Facebook side. 

God sommer, nyd solen og varmen, vi glæder os til at se jer i hallen igen. 
Med sportslige hilsener 
SHK`s Bestyrelse  
Info@sydsjhk.dk 

#SAMMENERVISTÆRKEST 
HUSK AF SÆTTE KRYDS I KALENDEREN DEN 25.8.2021 KL. 19.00 HVOR SHK HOLDER GENERALFORSAMLING 
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