DE ER IKKE
BARE LÆKRE
… de er super Attraktive forældre i Vejle HK

TEAMPROFIL:
Navn: Attraktive forældre
Antal: 7
Teamleder:
Ulla Hauge Jordansen
Øvrige teammedlemmer:
Anita Schrader
Heidi Hvilsom Pedersen
Jan Bisgaard
Lene Christensen
Rikke Andersen
Gitte Kristensen

Ansvars områder:
Hjemmebanestævne dage
Julelotteri salg – ungdom
Juleafslutning børn/unge
Award Show børn/unge
Diverse arrangementer

Det er tirsdag aften kl. 19:30. Det er i starten af januar, og det er
koldt og mørkt udenfor.
Men i køkkenalrummet hos Jan Bisgaard er stemningen rar og god
til det første møde i 2020 hos Attraktive forældre i Vejle HK.
Et nyt år er i gang, og der skal planlægges til resten af sæsonen
19/20.
De har allerede haft 2 hjemmestævne arrangementer i sæsonen,
og de forventer, at der skal være 2 mere efter nytår.
Et arrangement, som er meget populært hos klubbens unge og
forældre, og som bliver beundret meget af de besøgende
modstandere og deres familier, som alle bliver taget i mod med
godt humør og håndbold glæde.
Teamet er ansvarligt for servering af gratis kaffe og te - og nogle
gange frugt til alle fremmødte
Juleafslutningen for børn og unge op til U-13 blev i december 2019,
gennemført med risengrød og hygge. Et arrangement som
Attraktive forældre gør til en super god oplevelse hvert år.
Nu står forberedelserne til sidste halvdel af sæsonen, hvilket også
omfatter den årlige tilbagevendende begivenhed – Award Show
for børn og unge op til U15, hvor alle hold hædres, og holdene kårer
årets ”kammi” og årets spiller. Altid en aften med stor succes.
Attraktive forældre er et super godt team, som gør et stort stykke
frivilligt arbejde for alle børn og deres forældre i Vejle HK.
Så næste gang du kommer i hallen, vil du helt sikkert møde en fra
dette fantastiske Team.
Og skulle du være interesseret i at blive en Attraktiv forælder,, kan
de altid bruge flere frivillige hænder!
Vi ses i hallen.

