
 

 

NYHEDSBREV#3 – april 2019 
Kære medlemmer og forældre i Holbæk Bombers! 

I denne 3. udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om:  

 Sæsonafslutning 2018/2019 

 Forberedelse til den kommende sæson, herunder trænersituation 

 Samarbejdsaftale med Inn2Sport 

 Nye tiltag 

 

Sæsonafslutning 2018/2019 

Ynglingeholdet har sidste træningsdag mandag d. 06. maj. Emma Windelin og Sascha Helt har valgt 

at stoppe som trænere, for bedre at kunne koncentrere sig om deres uddannelser. Det er derfor 

samtidigt Emma og Saschas sidste tjans som trænere, og vi håber derfor at rigtigt mange af 

spillerne har mulighed for at komme og sige farvel til dem.  

Op til sæsonafslutningen har bestyrelsen besluttet at opstarte en forsøgsordning med 

fællestræning for U15 holdet og herreholdet. Disse træninger kommer til at ligge om mandagen kl. 

19 – 2100. Det betyder samtidigt, at mandagstræningstiderne for hhv. U15 og herreholdet bliver 

ændret resten af sæsonen. Første fællestræning bliver mandag d. 29. april.  

Sæsonen for fællestræningerne slutter mandag d. 20. maj.  

Herreholdet fortsætter med deres onsdagstræninger frem til onsdag d. 22. maj.  

Forberedelse til den kommende sæson, herunder trænersituation 

Klubben står desværre endnu engang i den situation, at vi kommer til at mangle trænere til vores 

ungdomshold. Vi har i indeværende sæson haft en forsøgsordning med trænerrotation på U15 

bestående af 4 seniorspillere, samt en holdleder vagtordning på Ynglingeholdet, hvor Sascha Helt 

og Emma Windelin har været faste trænere.  

Bestyrelsen har besluttet, at disse 2 ordninger ikke fortsætter i sæsonen 2019/2020.  

Vi eftersøger derfor én træner, samt én holdleder på minimum 18 år til at varetage træningen for 

hhv. Ynglingeholdet og U15.   

Hvis ikke det lykkes os at finde faste trænere og holdledere til den kommende sæson, er 

bestyrelsen tvunget til at nedlægge de 2 hold, indtil der evt. igen vil være mulighed for at få 

tilknyttet trænere og holdledere.  



 
Bestyrelsen vil derfor rigtig gerne høre fra dig, såfremt du har tid og lyst til at påtage dig en tjans 

som enten træner eller som holdleder. Omfanget er opgaven samt kompetencemæssige behov er 

naturligvis afhængigt, hvilket hold man er ansvarlig for, men i første omgang er Bestyrelsen 

interesseret i, at høre fra alle, der er interesseret i at hjælpe med at være enten træner eller 

holdleder.  

Bestyrelsen har vurderet, at klubbens økonomi kan bære honorarer til trænerne, og det er 

medtaget i det budgettet for 2019. Satser kan ses i budgettet, som er udsendt til jer alle.  

Såfremt du er fristet af ovenstående, så er du meget velkommen til, at kontakte bestyrelsen på 

info@holbækbombers.dk. Vi bestræber os på, at have trænersituationen på plads i senest i løbet 

af maj måned, og vil naturligvis melde nærmere ud, når der er konkret nyt om den kommende 

sæson. 

For herreholdene er det lykkes, at få Jesper Zabell Nilsson overtalt til, at varetage trænertjansen 

endnu en sæson. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at Jesper vil tage endnu en tørn og dermed 

bidrage til fortsat udvikling af klubbens herrespillere. Jesper bistås af hhv. Thomas Kielberg og 

Kasper Enevoldsen som holdledere for de 2 herrehold. Holdlederne vil primært have ansvar for, at 

sikre koordinering og afvikling af turneringskampene. 

Herreholdet er tilmeldt Danmarksturneringen, og deltager i Sjællandsserien.   

 

Samarbejdsaftale med Inn2Sport 

Klubben har indgået en 1-årig samarbejdsaftale med Inn2Sport, der er forhandlere af alle Salmings 

produkter. Aftalen er kommet i hus med hjælp fra klubbens Sponsoransvarlige Jesper Zabell 

Nilsson. Jesper er samtidigt blevet valgt som materiel- og indkøbsansvarlig, og han står til rådighed 

hvis I har spørgsmål til aftalen. Jespers kan kontaktes på mail  herre@holbaekbombers.dk. 

Aftalen betyder, at klubben og medlemmerne får 20 % på vejledende udsalgspris på Salmings 

produkter. Derudover vil Inn2Sport løbende lave medlemstilbud, som vi vil sende ud til 

medlemmerne.  

I finder Salmings udvalg her: https://www.salming.com/dk/floorball/ 

Du bestiller ved at sende en mail til Inn2Sport på mail: jonas.jernloese@gmail.com. Husk at mærke 

mailen ”Holbæk Bombers”, for at få jeres medlemsrabat. 

Inn2Sport vil, i samarbejde med bestyrelsen arrangere medlemsaktiviteter, hvor klubbens 

medlemmer kan tale med firmaet og opnå bedre rabatter.  

Bestyrelsen ser frem samarbejdet, og håber at klubbens medlemmer vil blive glade for aftalen.  
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Nye tiltag 

Som I ved, har bestyrelsen valgt at indgå en udviklingsaftale med DGI – Bevæg dig for livet. I den 

forbindelse har vi haft et opstartsmøde med deltagelse fra DGI, Bestyrelsen samt medlemmer af 

klubben. Aftenen var en stor succes, og der kom mange forskellige ideer og forslag til tiltag og 

aktiviteter.  

En af ideerne der kom frem på mødet, var fællestræninger for U15 og herreholdet. Bestyrelsen har 

besluttet, at vi starter dette op allerede i indeværende sæson.  Træningstiderne og perioden er 

beskrevet ovenfor i nyhedsbrevet, under punktet ”sæsonafslutning” 

På mødet besluttede vi at arbejde videre med følgende fokusområder:  

 Forbedret træningskultur 

o Vi vil kigge på forskellige løsninger til tilmelding til træninger mv. 

o Vi vil kigge på muligheden for at få en gæstetræner fra DGI 

o Vi vil kigge på mulighederne for differentieret opvarmning. Et af forslagene lyder 

på, at opvarmningen går på tur. 

 

 Motionsfloorball 

o Vi vil forsøge at få opstartet et eller flere senior motionshold til næste sæson.  

 

 Markedsføring og synlighed 

o Klubben vil se på muligheden for at deltage i Holbæk aftensalg igen, evt. med 

deltagelse af Inn2Sport. 

o Klubbens hjemmeside får nyt udseende, og i den forbindelse vil der blive ryddet op, 

så der ikke er gamle oplysninger der kan forvirre nuværende og kommende 

medlemmer. Vi vil ligge vægt på, at hjemmesiden er let overskuelig og brugervenlig.  

o Bestyrelsen vil fremover bruge den officielle Holbæk Bombers facebookside  

https://www.facebook.com/holbaekbombers/ til opslag der vedrører klubben og 

dets medlemmer.  

o Bestyrelsen vil se på muligheden for at få lavet flyers og evt. små plakater, som kan 

uddeles og opsættes ude i hallerne, på arbejdspladser mv.  

 

 Samarbejde med kommunen 

o Bestyrelsen vil se på de muligheder der er for samarbejder med kommunen. 

 Hvad kan de gøre for os og omvendt. 

 

Bestyrelsen er allerede gået i gang med arbejdet med disse fokusområder. I dette arbejde har vi 

deltagelse fra hhv. Henrik Roloff og Rune Heilmann fra herreholdet, samt DGI-konsulent Jens 

Hagbarth, men vi kan sagtens bruge flere. Vi ser det som et samarbejde mellem Bestyrelsen og 
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klubbens medlemmer, og vi har beder derfor om din opbakning og hjælp til at få gennemført de 

aktiviteter som vi vælger at opstarte.  

 

Roskilde festival 2019 

Udvalget bag Holbæk Bombers på Roskilde Festival - Bombers goes RF 2019 har brug for jeres 

hjælp!  

De skal bruge følgende:  

  2 – 3 mænd eller damer til pakning af 2 trailere fredag d. 28. juni kl. 1800 – 2000.  

 2 – 3 mænd eller damer til udpakning af trailer søndag d. 07. juli. Tidspunktet er endnu ikke 

fastlagt.  

Hvis du har tid og lyst til at hjælpe, skal du bare holde øje med Holdsport. Hjælpetjanserne bliver 

oprettet som aktiviteter derinde, hvor du så kan tilmelde dig.   

 

 

 

 

 

Med store floorball hilsner 

Jan, Thomas, Kasper, Jacob, Mette, Martin og Bettina  

(Bestyrelsen i Holbæk Bombers)  

 

 


