SPIL HOCKEY FOR SJOV UANSET ALDER
I VIK's bestyrelsen lægger vi meget vægt på, at VIK er en forening, der kan favne både
den eliterettede spiller, men lige så vigtig breddespilleren. Samtidig ser vi gerne, at VIK
tiltrækker flere spillere og gør noget for at fastholde dem vi har.
På den baggrund og som lovet på sidste generalforsamling, har bestyrelsen i gennem et
stykke tid arbejdet med et nyt setup for motionssektoren. Et setup, som vil blive
implementeret fra nu og frem mod starten af næste sæson, hvor setup’et vil være fuldt
implementeret.
Det første der sker, er at VIK’s boblerhold ændrer navn til ”VIK 4FUN”. Samtidig
oprettes et nyt hold, der kommer til at hedde ”VIK Newbies”. Begge hold vil have én
træningstid pr. uge, men spillerne vil være velkommen til at deltage i hinandens træning.
Målgruppen:
For VIK 4FUN er målgruppen spillere i alderen 11 til 18 år, som dels er nybegyndere/
senstartere, dels spillere, der har været en del af elitesetup’et, men som er kørt træt i de
mange træninger. VIK 4FUN er derfor også et godt alternativ til at fastholde spillerne i
VIK og i ishockeysporten, hvor en god overgang til motionshockey’en faciliteres.
Endelig kan det også være spilleren, der bare er kørt træt og har behov for et års pause.
For VIK Newbies er målgruppen spillere i alderen 18 til ? år. Det vil sige senstartere, der
har lyst til at prøve kræfter med motionshockeyen. Alle senstartere uden skøjteerfaring
starter her.
Spilleren her kan være manden på 48 år, der altid har haft en drøm om at prøve at spille
ishockey, men aldrig har haft et par skøjter på. Det kan også være kvinden på 32 år. Der
er plads til alle.
Opstarten:
VIK 4FUN og VIK Newbies starter op pr. 1. januar 2019.
Spørgsmål:
Er der spørgsmål til ovenstående, så er I velkommen til at kontakte
motionansvarlig.vik@gmail.com
Venlig hilsen
VIK’s bestyrelse

