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SÆSONENS  ANDET NYHEDSBREV

Kære medlemmer
Så er der igen nyt om stort og småt i  
vores alle sammens floorballklub.

FERIECAMP
Hafnia deltager igen ved København 
Kommunes feriecamp hvor byens ungdom 
under kyndig vejledening får lov til at 
prøve kræfter med verdens sjoveste sport  
- floorball. Mikkel Ravn, Matti Ljungberg 
og Ida Ottesen repræsenterer klubben og 
står for at lave aktiviteter for børnene.

VINTERFEST
Socialudvalget planlægger at holde fest 
for alle klubbens medlemmer  den 2. feb.  
Det er nødvendigt, at der er medlemmer, 
der melder sig til at hjælpe til med de 
praktiske opgaver der er i forbindelse med 
festen. Så kom frisk!

NY HJEMMESIDE
Den nye hjemmeside er lanceret, og der 
er valgt hjemmesideansvarlige på de fle-
ste af holdene. De ansvarlige står for at 
uploade nyheder og opdatere pointlisten.  
Tjek den ud her:
http://hafniafloorball.dk

MÅLMANDSTRÆNING
Klubben har tilknyttet den erfarne mål-
mandstræner Yngve Pettersen. Han træner 
klubbens målmænd cirka hver 3. uge. 
Sidste træning inden jul er den 13.12 kl. 
20-21.30.

SE FLERE NYHEDER PÅ NÆSTE SIDE

Vigtige datoer i Hafnia FC vinter 2012/13
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27. - 30.dec Feriecamp
22. dec - 1. jan Juleferie 

3. jan Første træningsdag i det nye år
12. jan Firma-floorball-stævne
15. jan Frist for indbetaling af kontingent
2. feb Vinterfest

Februar Holdleder- og trænermøde

Nyt fra formanden

Med risikoen for anklager om pla-
giat har formanden planket hovedde-
len nedenstående indlæg fra Thomas 
Brodersen i Benløse Floorball. Årsag: 
Det er den reneste sandhed, og fordi 
vi heller ikke i Hafnia skal tro, at vi 
er særligt hårdt ”ramt” af  frivilligt 
arbejde. Der foregår et stort arbejde i 
kulissen i alle klubber. Den frivillige 
indsats er simpelthen en nødvendig del 
af  dit medlemskab i Hafnia Floorball, 
så hvad vil du bidrage med i år?
/Søger
 
Tæl ikke de frivillige arbejdstimer!
Det her er bestemt ikke en klagesang, 
for vi vælger jo selv de områder, vi in-
vesterer tid og kræfter i.

Det er derimod et lille forsøg på at 
synliggøre, hvor meget frivillige ledere 
i klubben knokler for at få sat en sæson 
på skinner for klubben. Men mon ikke 
vi når det – det plejer vi.

For mange spillere tikker uret læng-
selsfuldt ned. Men for mange ledere 
angiver det samme ur en ubarmhjertig 
deadline. Tænk, hvis du mødte op i hal-
len til første træningsdag, og der ikke 
var styr på noget! Ingen trænere, ingen 
bolde. Og ikke nogen til at svare på 
spørgsmål. 

Her følger et lille udsnit af  det, der skal 
styr på til en sæsonstart. Et arbejde, der 
på nogle områder allerede startede før 
sidste sæson var slut:

•	 Planlægning af  hjemmekampe
•	 Aftaler med trænere og ledere
•	 Afklaring af  haltid og træningstider
•	 Opdatering af  hjemmeside
•	 Kontrakt med udstyrssponsor og 

indkøb af  nyt udstyr
•	 Sponsorarbejde: Fornyelse af  

aftaler. Nye sponsorer
•	 Styr på spilletøj fra sidste sæson

Det lyder måske ikke af  så meget, 
men som frivillig leder skal man ikke 
begynde at sætte timer på opgaverne. 
Det tal løber alt for hurtigt op, og vil 
nok ikke være så populært på lederens 
hjemmefront. Det er først, når alle 
disse	opgaver	og	mange	flere	er	afkla-
ret, at den egentlige drift af  sæsonen 
begynder. Her er de ansvarlige ledere 
hamrende afhængige af  spillere og 
forældres indsats. 

Ellers vælter korthuset, og der skal 
mindre	 til,	 end	 de	 fleste	 går	 og	 tror.	
Når det meste kører, ser man bare 
ikke de kort, der står lidt usikkert. En 
klub er ikke stærkere end sine ledere 
og frivillige kræfter. Intet sker af  sig 
selv. 

Når du tænker ’det sørger klubben 
for’, hvem er klubben så, og hvordan 
har du tænkt dig at bidrage med i det 
kommende år?

     Flere indlæg på næste side

Følg klubben på facebook.com/hafniafc og på hafniafloorball.dk

http://www.facebook.com/hafniafc
http://hafniafloorball.dk
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SALG AF BRUGT SPILLERTØJ
I forbindelse med hjemmekampene 
den 15.12 og 16.12 vil det være muligt 
at investere i aflagt Hafnia-spillertøj. 
Fornuftige priser og god kvalitet! 
Husk kontanter.

DOMMERE
I løbet af efteråret er der blevet uddan-
net en håndfuld nye Hafniadommere. 
Tillykke - vi glæder os til at se jer i aktion.  
Bestyrelsen vil i samme forbindelse ger-
ne opfordre til at flere af vores dommere 
finder fløjten frem og hjælper til med at 
dække klubbens kampe. 
Læs om Mikkel og Elias’ dommerople-
velser på hjemmesiden.

BESTYRELSEN
Nye kræfter i bestyrelsen efterlyses. 
Bestyrelsen søger nye medlemmer, da 
enkelte af de nuværende medlemmer 
ikke genopstiller ved næste general-
forsamling. Der skal også findes en 
ny formand og kasserer.  Læs om for-
mandens overvejelser om afgangen på 
hjemmesiden.
Der vil være mulighed for at få et indblik 
i bestyrelsens arbejde ved at deltage ved 
de kommende bestyrelsesmøder. 

NYT FRA KASSEREREN
Det er snart tid til at betale kontingent 
for anden halvsæson:
850,- pr. halvsæson for H1 og D1
700,- pr. halvsæson for breddehold
200,- pr. halvsæson for ungdom
150,- pr. halvsæson for passive 
medlemmer

Bank: Lån & Spar, 
reg.nr. 0400 kontonr.  4016771479
Indbetales senest den 15. januar

Det er helt afgørende for klubbens drift, 
at kontingentet bliver betalt, og at be-
sværet med at inddrive dem er så lille 
som muligt. Alle klubbens medlemmer 
bedes støtte op og betale til tiden.

Følg klubben på Facebook.com/hafniafc og på hafniafloorball.dk

Bestyrelsen ønsker alle 
en glædelig jul og et 

godt nytår
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Nyt fra holdene - Dame 1

Stine fra dame 1 har sat et spæn-
dende og stort projekt i søen. Hun 
har kastet sig over at arrangere et 
firma-floorball-stævne.

- Stævnet er et åbent stævne for alle  
uanset	 floorballbaggrund.	 Datoen	 er	
lørdag den 12. januar 2013 fra 12-18. 
Der spilles i to rækker Herre og Mix og 
man skal være 3-5 personer på et hold. 
Det koster 500 kr. pr. hold. 
Der vil være masser af  små konkurren-
cer undervejs, og præmier til de dygtige 
spillere.

- Jeg har allerede allieret mig med nogle 
damespillere i forhold til forberedel-
serne, men på dagen får jeg brug for 
hjælp fra alle Hafnias medlemmer. En 
stor og vigtig post er kampledere/
dommere. Det er ikke afgørende, at 
man er uddannet dommer, men blot 
at man kan lede kampen, da der jo vil 
være nybegyndere med, som ikke ken-
der til reglerne. Som tak for hjælpen vil 
der være lidt hygge for alle de frivillige 
efterfølgende, og i løbet af  dagen er 
der godt selskab og lidt mad og drikke.
 
- Er der andre praktiske ting man gerne 
vil hjælpe med på dagen, skal man bare 
sig	til.	Jo	flere	der	støtter	op		-	jo	bedre.

Så kære medlemmer, her har I mulighe-
den for at støtte op om en klubaktivitet. 
Opgaverne er konkrete, og i bund og 
grund handler det om at sætte en lørdag 
af  i januar måned, hvor der hjælpes til 
med stort og småt. 

Skriv til Stine, hvis du vil hjælpe til: 
Stinekolind@hotmail.com

Se mere på Facebook under 
Firma Floorball 2013 no. 1

LÅN & SPAR BANK-AFTALE
Støt klubben med et besøg i Lån og Spar 
Bank! Læs mere her om hvordan du gør.

Lån og Spar Bank støtter Hafnia FC hver 
gang klubben henviser et medlem, ven-
ner, familie eller andre tætte forbindelser 
til et møde med henblik på bankskifte. 
Det eneste du skal gøre er, at sende 
en mail til Jannick Nørgaard Strikert 
(jnsg2@hotmail.com) fra bestyrelsen, 
med fulde navn og telefonnummer. 
Derefter vil du blive kontaktet af Lån og 
Spar Banks kundeservice, der sætter et 
møde op med dig.
Klubben støttes økonomisk, alt efter 
hvilken aftale du laver med Lån og Spar 
Bank, men selve mødet alene giver også 
økonomi til klubkassen. Så der er ingen 
grund til, at holde sig tilbage med at 
forhøre sig i Lån og Spar Bank, om de har 
en bedre løsning til din privatøkonomi. 
Send en mail af sted allerede nu hvor du 
alligevel sidder ved computeren og støt 
klubben.
Spørgsmål er selvfølgelig velkomne 
inden dine kontaktoplysninger sendes 
videre til Lån og Spar Bank. 

http://hafniafloorball.dk/?p=1121
http://hafniafloorball.dk/?p=1129
http://www.facebook.com/hafniafc
http://hafniafloorball.dk
http://www.facebook.com/events/462955097089260/

