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Kære medlemmer. Så er det igen tid til et nyhedsbrev! 

Selvom håndbolden ligger stille, er der fuld gang i klubben. 
Læs de seneste nyheder nedenfor. 
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Før, under og efter Corona
I bestyrelsen har vi brugt de sidste mange 
uger på at håndtere Corona-krisen. Først 
skulle klubben tage en række forholdsregler 
for at gennemføre træninger og kampe, så 
skulle alle aktiviteter aflyses, faciliteterne 
aflåses og trænere, frivillige og medlemmer 
have information om situationen og 
afslutningen af sæsonen. Nu er samfundet 
og idrætsforeningerne så småt ved at 
genåbne, og vi kigger fremad mod den nye 
sæson og vores muligheder for at sætte 
gang i vores fantastiske klub og fællesskab 
igen. Vi har fokus på rekruttering af nye 
trænere samt opstart på de forskellige 
hold, og vi glæder os helt utroligt meget til 
at komme i gang og se jer alle sammen 
igen. Følg seneste nyt på vores facebook-
side.

Amager SK er danmarksmestre 
i medlemsvækst

Midt i april dukkede der en fantastisk nyhed op, 
da DGI og DIF offentliggjorde 
idrætsforeningernes officielle medlemstal for 
2019. På bare et enkelt år har Amager SK fået 
hele 225 nye medlemmer, så vi i dag er 570 
medlemmer i klubben. Dermed er ASK faktisk 
den håndboldklub i Danmark, som har 
præsteret den største medlemsvækst fra 2018 
til 2019. Der er fremgang i stort set alle 
aldersgrupper i klubben, og det vidner om den 
store indsats, som medlemmer, frivillige, 
trænere, forældre og ledere har gjort i det 
seneste år. Alle har bidraget til klubbens 
fremgang, så klap lige jer selv på skuldrene –
det er virkelig godt gået. Vi glæder os til at 
arbejde videre sammen med jer alle, når 
håndbolden ruller igen.



Amager Cup 22.-23. august 
Vi planlægger stadig Amager Cup, og 
håber at Corona-situationen i august er 
under kontrol, så vi kan gennemføre 
stævnet. Vi følger myndighedernes 
anbefalinger og retningslinjer og melder 
mere ud, så snart vi ved mere. 

Støttetrøjer
På hjemmesiden kan der købes Støttetrøjer. 
Ikke nok med at du sparer 20 kr. af 
normalprisen, du støtter samtidig klubben 
med 20 kr. Husk: For hver pakke du køber, 
skal du angive størrelse.

Håndboldskolen 3.-7. august
Tilmeldingen til årets håndboldskole er sat i 
bero. Vi har oplevet overvældende 
interesse, og håber stadig på at kunne 
afvikle håndboldskolen. Men indtil videre 
afventer vi myndighedernes udmeldinger, 
og giver jer besked, så snart vi ved mere. 

Generalforsamling 2020
Vi følger myndighedernes retningslinjer, og derfor blev vi desværre nødt til at udsætte 
generalforsamlingen, som ellers var planlagt til lørdag d. 18. april kl. 10.00.  
Vi sender en ny indkaldelse ud så snart myndighedernes udmeldinger giver os mulighed for at 
afholde generalforsamlingen.

Tak for sæsonen – klubfest erstatter årsafslutningen
Det bliver desværre ikke til nogen afslutning i år, som vi kender fra de andre år, hvor vi kan fejre 
året der er gået, sige tak for alle de flotte præstationer, sige tak for hjælpen til alle dem, som 
har hjulpet til og gjort en forskel. Men alle spillere, trænere, forældre og frivillige skal have en 
kæmpe tak for et fantastisk år. 

I stedet for årsafslutningen vil vi til efteråret afholde en klubfest – nærmere info følger. 



Støt Amager SK
Hvis du ønsker at hjælpe klubben med at finde økonomiske midler og lave arrangementer i 
klubben, så kontakt støtteudvalget. Vi mister i år nogle væsentlige indtægter, da vi ikke kan 
komme til de arrangementer, som skulle have givet os økonomi til holdture. Kontakt Poul-Jesper 
på sponsor@amager-sk.dk. Eller skriv til os i facebookgruppen Støtte udvalg i Amager SK. 

Du kan også støtte klubben direkte via en donation på MobilePay. Støt klubben på nummeret 
614505. Alle beløb – store som små – vil hjælpe i denne tid. Vi er jo konkurrencemennesker, så 
vi har sat et mål på 5.000 kr. indsamlet via MobilePay. Følg indsamlingen på vores facebook. 

Vi mangler trænere til flere hold
Amager SK er drevet af fantastiske frivillige, som driver klubben og de mange forskellige 
aktiviteter. Vi har allerede mange trænere på plads til den kommende sæson, men vi har stadig 
brug for flere trænere, holdledere og hjælpetrænere. 

Har du mulighed for at hjælpe til med træningen fast eller bare en gang imellem, så hiv endelig 
fat i Louise på formand@amager-sk.dk. 

HRØ NYHEDSMAIL
Det er nu muligt at tilmelde sig HRØ’s nyhedsmail, så man altid kan holde sig opdateret omkring
anliggender i HRØ (og DHF). Tilmeld dig via dette link:

https://haandbold-ost.us20.list-
manage.com/subscribe?u=c1f3188be708729f7b5917558&id=d97a4a2e3c&fbclid=IwAR15
8GVoGwQ5W8Lzn5yl7ghNUx8juyqsrGd14mz62nYHD8so2rDzOQmQW9I


