
Kære spillere og forældre på HK 73 Rask Mølle og Brædstrup HKs U15 Drenge hold 2022/2023 

 

Allerførst hjertelig velkommen til en ny håndboldsæson 

 

En håndboldsæson, som er lidt anderledes end den plejer at være. Rask Mølle og Brædstrup har besluttet 
at indgå et holdfællesskab for U15 Drengene, da ingen af klubberne kunne stille med et hold selv. Så vi er 
rigtig glade for, at dette kunne lade sig gøre😊 

I dette velkomstbrev får I lidt praktisk info omkring holdet. Herefter vil informationerne hovedsageligt være 
at finde i vores Facebookgruppe: 

U15 Drenge 22/23 – Raskmølle/Brædstrup Håndbold 

Det er vigtigt, at I hurtigst muligt melder Jer ind i gruppen.  

D. 22.09 kender vi tiderne for kampene i turneringen. Så snart jeg har dem, laver jeg en plan over, hvem der 
skal køre eller sidde ved dommerbordet til de enkelte kampe. Disse oplysninger ligger jeg op i Begivenheder 
i Facebookgruppen – og her er det møg hamrende vigtigt, at I går ind og trykker Deltager eller Deltager ikke 
så hurtigt som muligt, da vi kun har et meget lille vindue til at rykke kampene i – alt skal være på plads d. 
25.09 kl. 23.59 

HVIS I er flere forældre i gruppen til samme barn (hvilket I meget gerne må være 😊), vil jeg sætte stor pris 
på, at KUN 1 trykker Deltager eller Deltager ikke. Ellers får jeg pludselig alt for mange spillere 😉 

Jeg ved ikke helt, om Begivenhederne automatisk kommer op i Jeres feed i gruppen. Ellers kan de findes 
ved at trykke på de 3 streger lige ved siden af gruppens navn, hvis I tilgår via telefonen. På PC’en kan der 
trykkes på begivenheder under billedet. For en sikkerhedsskyld laver jeg et opslag, når jeg har oprettet en 
begivenhed 😉 

Vi må være 12 spillere på holdkortet til kampene, så hvis alle melder til, vil der være nogle oversiddere.  

Vi kommer til at spille hjemmekampe i Både Rask Mølle og Brædstrup og vi kommer til at spille i begge 
klubbers spillertøj – hvilket de skal bruge hvornår vil også fremgå i begivenheden. 

 

Afbud til træning skal meldes i Facebook gruppen, så alle trænerne kan se det.  

 

Trænerteamet omkring holdet er: 

Henrik Lyshøj Hansen, 20 75 66 600 

Mikkel Østerkjærhus Poulsen, 91 10 18 10 

Hannah Norman Vad, 51 22 84 40 

Kim Winther, 24 66 07 17 

Holdleder: 

Camilla Guldborg Bjerregaard, 20 82 80 71 

 

Vi glæder os til en ny sæson med masser af opbakning på lægterne 😊 


