
 
   

Kvartalsbrev nr. 5 - december 2013

Vigtige datoer: 

• Bestyrelsesmøde 27/1 i klublokalet kl. 19.

• Træner- lederfest lørdag d. 1/2

• Generalforsamling 24/2 i Alslev Forsamlingshus kl

• Fra halinspektør Leif Hansen: pga. 

 Billige billetter:  I det nye år vil der blive oprettet et hold på 

ungdomsafdelingerne, som måtte ønske det, kan tilmelde sig til vore venskabsklubbers kampe 

fordelagtig pris. Det gælder Skjern Håndbold og EFB's hjemmekampe.

Fodbold: Vore herrer i serie 4 har klaret at rykke op i serie 3 

sæson. Afdelingen oplever tilgang af nye, unge spillere

hold for 1 - 2 hold i ungdomsrækkerne i næste sæson. ASK har investeret 25.000 kr. i kunstgræsbanen i Varde. For 

de penge kan der i den næste 10-års periode købes tid på banerne for et beløb på 37.

håndsrækning til hold og trænere, så de ikke p.g.a. af 

Håndbold: Den lille sjove fra "Små hænder

selv, havde de alle scoret mål - også dem der havde besluttet, at de ville være på bænken og kun var inde på 

banen for at sige tak for kampen :-). Der holdes 

mødes ved hallen lørdag den 14. kl. 15:00

Efter kampen tager vi tilbage til hallen og spiser fælles aftensmad og hygger os

alle holdene en træningskamp mod nogle hold udefra.

allerede så mange points, at de skal spille

Petanque, kroket og tennis: holder vinterpause 

Badminton: Det kører. Og velkommen til Mie Hansen

badmintonafdelingen efter Rasmus Pallesen

Gymnastik: Det kører bare - der er liv og glade dage i hallen Dejligt at se 

Svømning: Det er ingen hemmelighed, at denne afdeling har været og er ASK's store, økonomiske 

smertensbarn. Sidste år besluttede bestyrelsen, a

Det er på trods af Thomas Sillesens ihærdige anstrengelse

møde at lukke afdelingen efter nytår. Men i 11. time er det måske lykkedes at dele en svømmetid med en anden 

klub - så vi afventer lige, om det alligevel lykkes at holde liv i svømning. 

børnefamilierne - så det er egentlig mærkeligt, at det er gået som det er.

HJERTESUK: vi mangler folk, som er villige til at tage en tørn i byfest

koordinering af Alslevs byfest, som afholde

du er villig til at give en hånd med. Det er hårdt, lige mens det står på 

godt netværk - og nogle fantastisk gode stunder sammen med gode kamme

Glædelig jul og godt nytår:  Bestyrelsen 

trofaste støtter for arbejdet/samarbejdet i 201

gensyn i det nye år. 

december 2013 

i klublokalet kl. 19.  

/2 i Alslev Forsamlingshus kl. 18. 

i Alslev Forsamlingshus kl. 19.  

: pga. nylakering af gulvet er Alslevhallen lukket fra 22/12 til  

I det nye år vil der blive oprettet et hold på ASK's hjemmeside, hvor de aktive i 

, som måtte ønske det, kan tilmelde sig til vore venskabsklubbers kampe 

fordelagtig pris. Det gælder Skjern Håndbold og EFB's hjemmekampe. 

: Vore herrer i serie 4 har klaret at rykke op i serie 3 - godt gået. Held og lykke i den nye 

Afdelingen oplever tilgang af nye, unge spillere - dejligt at høre. Der arbejdes på at kunne lave 11

hold i ungdomsrækkerne i næste sæson. ASK har investeret 25.000 kr. i kunstgræsbanen i Varde. For 

års periode købes tid på banerne for et beløb på 37.500 kr. En god handel og en 

så de ikke p.g.a. af vintervejret stilles dårligt rent træningsmæssigt.

må hænder" (3 - 8 år): deres første stævne var en stor succes. Ifølge børnene 

også dem der havde besluttet, at de ville være på bænken og kun var inde på 

. Der holdes juleafslutning den 14. og 15. december for U10, U12 og U14

lørdag den 14. kl. 15:00, hvorefter turen går til Skjern, hvor vi skal se dem spille mod Ålborg. 

Efter kampen tager vi tilbage til hallen og spiser fælles aftensmad og hygger os, inden vi 

holdene en træningskamp mod nogle hold udefra. Rigtig godt, at vi har fået herreholdet i

, at de skal spille i serie 2 efter ombrydningen. Rigtig flot. 

: holder vinterpause - men der er dog blevet spottet enkelte "smugtrænere"

velkommen til Mie Hansen, som har påtaget sig opgaven som koordinator for 

badmintonafdelingen efter Rasmus Pallesen. 

der er liv og glade dage i hallen Dejligt at se - og ikke mindst at være med til.

et er ingen hemmelighed, at denne afdeling har været og er ASK's store, økonomiske 

besluttede bestyrelsen, at afdelingen måtte få et år til at forsøge at skaffe flere aktive. 

Thomas Sillesens ihærdige anstrengelser ikke lykkedes. Derfor besluttede bestyrelsen på sidste 

møde at lukke afdelingen efter nytår. Men i 11. time er det måske lykkedes at dele en svømmetid med en anden 

så vi afventer lige, om det alligevel lykkes at holde liv i svømning. Det er et fantastisk billigt tilbud for især 

så det er egentlig mærkeligt, at det er gået som det er. 

vi mangler folk, som er villige til at tage en tørn i byfest-udvalget, som står for program og 

koordinering af Alslevs byfest, som afholdes i ASK regi i august. Kontakt din leder eller et bestyrelsesmedlem, hvis 

du er villig til at give en hånd med. Det er hårdt, lige mens det står på - men man får mange gode kontakter, et 

og nogle fantastisk gode stunder sammen med gode kammerater. 

Bestyrelsen i ASK vil gerne takke alle medlemmer, ledere, sponsorer og 

arbejdet/samarbejdet i 2013. Vi ønsker alle en glædelig jul og håber på 

hallen lukket fra 22/12 til  2/1. 
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