Borås HK 84, P06/07 Säsongen 18-19

Hej alla spelare och föräldrar.
Efter en varm och härlig sommar är det nu dags att dra igång handbollssäsongen. Vi kommer här i
brevet kortfattat gå igenom säsongen som kommer och vad som förväntas av er. All information
kommer även att finnas på laget.se
-

Träning

Start 3/9.
Måndagar 17:30-19:00

Lundbyhallen B

Onsdagar 18:30-20:00

Lundbyhallen B

Eventuella extra eller inställda träningar kommer att annonseras ut på laget.se där även plats
kommer att stå. Håll er därför uppdaterade på laget.se
Vi vill poängtera att det är viktigt att komma i tid till träningarna så att vi slipper att vänta. Lika viktigt
är det också att respektera de som har träningstid innan oss. Det är därför bara tillåtet att gå in till
hallen efter att ledaren på plats har sagt att det är ok.
-

Seriespel

Vi lyckades under försommaren att få en plats i Göteborgsserien för kommande säsong vilket
förkortar våra restider och gör även att vi kommer köra på betydligt bättre vägar under säsongen.
Serien vi spelar i heter P12 3. Vi kommer att informera i god tid inför stundande matcher och
kommer att informera om adress för hallar.
Första Matchen spelas borta mot Kungälv 30/9 09:55.
Serien kan ni hitta på:
http://www.svenskhandboll.se/HandbollforbundetVast/Resultat/?Season=2018&District=269&Series
=1806314
-

Samling

Vid hemmamatcher samlas vi 60 minuter innan matchstart.
Vid bortamatch samlas vi för att vara framme i matchhallen ca 60 minuter innan matchstart.
-

Matchställ

Ni som var med förra året vet att de matchdräkter vi hade inte var de nyaste. Vi har under sommaren
lyckats få nya matchkläder och hoppas ni kommer att gilla dem.
Varje spelare kommer att få en tröja att ansvara för, detta innebär att den ska tvättas mellan
matcherna och ska enbart användas vid match.
-

Kläder

Fotriktigt kommer någon gång under hösten att finnas på plats i Lundbyhallen och sälja
träningskläder till den som är intresserad. Annars finns det möjlighet att åka till deras butik, då ska
man ange att man är medlem i Borås HK 84 så får man rabatt.

-

Föräldrar

Ni föräldrar har en otroligt viktig roll i laget. Det handlar om allt från att köra till matcher, stå i kiosk
och vara matchvärd (mer info längre ner).
Inför första matchen kommer vi att göra upp ett körschema för säsongens bortamatcher. Det är
otroligt viktigt att detta sköts så vi kan få med alla spelarna till matchen. Vi kommer att göra vårt
bästa för att dela upp schemat rättvist både med tanke på veckodagar och längden på körningarna.
Har man inte möjlighet att köra när det är ens tur, tar man kontakt med en annan förälder i god tid
innan matchdatumet och frågar om man kan byta.
Nytt för i år är att vi ska ha matchvärdar till varje hemmamatch (Ett schema kommer att komma ut
liknande det för körschemat). Tanken med dessa matchvärdar är att de ska välkomna gästande lag
och domare till sina omklädningsrum, och rent generellt se till så att allt runt omkring själva matchen
flyter på. Läs gärna mer innan det är din tur på
http://www.svenskhandboll.se/HandbollsforbundetVast/Tavling/Information
Mer info angående kioskverksamhet kommer innan första hemmamatchen.
-

Ekonomi

Under början av säsongen kommer alla spelare behöva betala in en medlemsavgift, detta är också
väldigt viktigt för att klubben ska ha råd med hallhyra osv.
I år kommer medlems- och träningsavgift att vara totalt 800: -/säsong
Klubben ser också att så många som möjligt vill vara stödmedlem, vilket går till klubbens verksamhet.
Detta kostar 200: -
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