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Seneste nyt fra bestyrelsen i IF Stjernen
Spørgsmål til indhold kan rettes til: kontakt@stjernen-haandbold.dk

Nyhedsbrev - hvorfor nu
det?
Som noget nyt vil vi forsøge os med
et nyhedsbrev til alle vores
medlemmer, for at delagtiggøre Jer i,
hvad der rører sig i vores klub.
Nyhedsbrevene vil blive udsendt i
umiddelbar forlængelse af
bestyrelsesmøder og ved øvrigt
behov. Hvis du sidder med indhold,
du mener er relevant for
nyhedsbrevet eller nogle gode
billeder, der kan pryde vores
nyhedsbreve, så modtages dette
materiale gerne på:
kontakt@stjernen-haandbold.dk

Ombygning af Skt.
Jørgens Hallen - den nye
hal 2.
Der er fuld gang i arbejdet omkring
den nye hal 2. Styregruppen bag
projektet har fået ansat en konsulent
til arbejdet med fondssøgninger, og
der afholdes borger- og beboermøde
den 29/10 i Skt. Jørgens Hallen for at
høre, hvad beboerne i området har af
ønsker og forventninger til den nye
hal. Vi glæder os meget over, at der
er godt gang i arbejdet og ser frem
til fortsat at følge med i udviklingen.

Status på corona - ingen
tilskuere, men hvorfor?
Der har været en del frustration over
beslutningen omkring, at vi ikke
åbner op for tilskuere i Skt. Jørgens
Hallen - og vi forstår Jeres frustration,
da vi alle ville ønske, at det var en
mulighed. Vi har dog med DIF, DHF
og Sundhedsmyndighedernes
retningslinjer kunnet konstatere, at
vi, med størrelsen på vores hal, og
kampprogrammer, der i flere
weekender strækker sig over 12 timer
og involverer rigtig mange hold, ikke
på nuværende tidspunkt råder over
ressourcer, der kan gøre det muligt
for os, at afvikle kampe med tilskuere
på en sikker og forsvarlig måde for
vores medlemmer, hvilket har vores
klare førsteprioritet. Vi følger dog
udviklingen af smitten og
retningslinjerne nøje, og håber på en
åbning for muligheden for tilskuere,
når den nuværende situation skal
revideres af myndighederne senest
den 31/10.
I den forbindelse indkaldes alle
årgangsansvarlige til et møde
mandag den 2/11 omkring den
fremadrettede situation. Nærmere
information herom følger til de
involverede parter.

Fordelskort - hvad er det?
Klubben har op til denne sæson
lanceret et fordelskort for alle med
tilhørsforhold til IF Stjernen. Kort
fortalt, så kan du købe et fordelskort
til bare 150 kr. Dette fordelskort kan
du så bruge, når du handler hos
vores samarbejdspartnere, der både
tæller frisører, flere lækre
spisesteder, løbeexperten,
håndværkere m.m.
Du kan læse mere om fordelskortet,
vores samarbejdspartnere og aftaler,
samt bestille dit fordelskort her:
http://stjernenhaandbold.dk/Fordelskort.html
Med et fordelskort sikrer du dig en
masse fordele, samt støtter
håndboldklubben - det er rent winwin!

Sportscaféen - klubbens
samlingssted
Selvom det på nuværende tidspunkt
ikke er muligt at have tilskuere inde i
hallen, så har vores elskede
Sportscafé fortsat åbent for forældre
og andre, der ønsker at se holdene
spille på afstand. Her er der plads til
35 personer, og alt du skal gøre er
blot at huske dit mundbind ved
indgang, og indtil du er siddende.
HUSK! Det er klubben, der driver
Sportscaféen, så når du køber en
sodavand, en bid mad eller andet
lækkert, så går overskuddet direkte
til klubben.
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