Velkommen i SSK
Velkommen til nye og nuværende medlemmer i Skalborg Sportsklub (SSK). Med denne folder ønsker vi,
ganske kort at videregive oplysninger, du som ny i klubben kan have god gavn af.
I Skalborg Sportsklub (SSK), kan vi tilbyde:
•
•
•
•
•

Badminton
Bordtennis
Fodbold
Håndbold
Krolf

Du kan også være passiv og blive medlem af vores støtteforening, som laver arrangementer med henblik på
støtte til ungdom.
Måske det også hænder at du vil se en cricket kamp på vores udendørs arealer, men endnu er de ikke en
del af klubben.
INTERESSERET: så ta` et kig på vores hjemmeside www.skalborgsk.dk, hvor du helt sikkert kan få svar på
nogle af dine spørgsmål, ellers er du altid velkommen til at tage kontakt til en af personerne nævnt på
bagsiden.
SSK drives af frivillige, som løfter i flok. Vi kan blive aldrig nok 

Klubbens vision og målsætning
Klubbens mål er at give alle børn og unge mulighed for at dyrke sport, og i trygge rammer bibringe
dem en sund og positiv udvikling, såvel på det sportslige, som på det menneskelige plan.
Hvad forventer vi af dig som spiller?
•
•

Viser hensyn overfor andre og optræder som en god kammerat
Behandler klubben og hallens materiale som var det dit eget

•
•
•
•
•
•
•

Med godt humør bidrager positivt til den gode stemning
Er omklædt og klar til træningstidens start
Melder afbud til kampe, hvis du ikke har mulighed for at deltage, så snart du ved dette!
Du og dine forældre deltager og er behjælpelig ved klubbens arrangementer og forpligtelser
Holder dig opdateret via klubbens hjemmeside
Din medlemsprofil altid er opdateret, med rigtigt navn, adresse, e-mail, tlf.nr. og fødselsdato
Og naturligvis betaler sit kontingent
Det skal være sjovt at
dyrke sport i SSK

Vores Halsjak
Er frivillige hjælpere der hjælper til med bla. opstilling og nedtagning af borde/stole ved arrangementer i
hallen. Yderligere oplysninger kan fås hos halinspektør Ove Sørensen - 98 18 63 00 - hallen@agrinord.dk

I kan nå det endnu !
Ny tilbygning til Agri Nord Idrætscenter kom i brug i August 2014, og vi er nu i stand til at tilbyde
nogle attraktive rammer til vores medlemmer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt 60” fjernsyn med diverse sportskanaler
Kiosk som er bemandet mandag – torsdag kl. 17:00 – 21:00 samt til alle andre
arrangementer.
Stor gasgrill stilles til rådighed på vores nyanlagte terrasse men husk at stille den på
plads efter brug.
Dejlige nye omklædningsrum
Dejligt nyt storkøkken, som giver mulighed for at servere lidt mad og tjene penge på
arrangementer
Trådløst internet
Betaling i kiosken kan ske med MobilePay og Dankort.
Gratis forældrekaffe sponsoreret af vores støtteforening.

Kontaktliste:
Hovedformand:

Torben Pedersen

Tlf. 30 28 08 59

Næstformand:

Gert BjerregaardPedersen

Tlf. 26 47 23 97

Kasserer:

Christel Strandby
Megård

Tlf. 61 27 26 47

Badminton:

Morten Torp

Tlf. 27 2174 94

Bordtennis:

Jim Hammer

Tlf. 29 71 30 33

Fodbold:

Claus Jensen

Tlf. 86 28 47 00

Håndbold:

Simon Jensen

Tlf. 51 32 03 37

Krolf:

Peter Freiheit

Tlf. 30 33 83 55

Støtteforening:

Poul Erik Nielsen

Tlf. 24 63 38 84

Klubbens hjemmeside er den primære informationskilde for både spillere og forældre. Her finder du alle
relevante oplysninger om klubben, træningstider, indmeldelse mm.
Adressen er: www.skalborgsk.dk

Skalborg Sportsklub har hjemmebane i Agri Nord Idrætscenter, og vores adresse er:
Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV
E-mail: skalborgsk@gmail.com

Skalborg Sportsklub og klik ”synes godt om”

