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NYT FRA SKOVBAKKEN BEARS
Inden vi kommer i gang med dette nyhedsbrev, vil vi først og fremmest gerne smide et stort
kudos afsted til alle jer medlemmer og frivillige. Sikke en fed start på sæsonen der er
blevet leveret over hele linjen. Stort engagement, mange nye medlemmer, fulde hold og
fed indsats fra alle vores trænere! Det er en fornøjelse at være i hallerne for tiden - bliv
endelig ved!

NYANSÆTTELSE
I det sidste nyhedsbrev fortalte vi om ansættelsen
af Jesper, og denne gang kan vi løfte sløret for at vi
har ansat Asger Larsen i den åbne stilling som
foreningsudvikler. Asger skal hjælpe os i
Skovbakken Bears med at sætte mere struktur på
alle vores opgaver som frivillige og i grupperne.
Derudover bliver Asger involveret i forskellige
opgaver i relation til Aarhus Basketball Festival.
Ved siden af arbejdet for os, skal Asger hjælpe
Bakken Bears med deres frivilligprogram. Han er
idrætskandidat fra Aalborg Universitet og bor med
sin kæreste i Egå.

Asger har ingen basketballerfaring, så vis ham endelig hvordan man gør, når I ser ham i
hallen den næste tid. Velkommen til!



ADGANG TIL BAKKEN BEARS KAMPE
Som betalende medlem eller fast frivillig (træner, dommer, gruppe) i Skovbakken Bears, får
du mulighed for at trække en gratis billet til Bakken Bears' hjemmekampe. Til denne sæson
skal I være opmærksomme på at der er kommet nyt system til at håndtere dette. I bør have
modtaget en mail fra Mads Olesen fra Bakken Bears, der indeholder en kode og en
vejledning i hvordan den benyttes. Hvis I ikke har fået den (og HAR gennemsøgt indbakken
grundigt, eller måske er ny i klubben), så skriv til formand@skovbakkenbasket.dk så finder
vi koden til jer. Bemærk at der kan forekomme tæt på udsolgte kampe hvor kun ståpladser
er tilgængelige.

TUR TIL CHAMPIONS LEAGUE
Skovbakken Bears tager på tur med de store bjørne fra Bakken Bears når de skal spille
Champions League i Arenaen! Bears spiller mod Hapoel Jerusalem, som er stærk
modstander fra Israel og de har brug for vores opbakning. Alle små bjørne sidder
sammen og giver den fuld gas med trommer og flag, og får skabt en fed stemning! I
skal tilmelde jer til jeres holdleder, der koordinerer billetter. Kampen finder sted tirsdag
den 1. november kl. 18.00 i Aarhus Arena, og man skal selv finde derud.

FRIDAY NIGHT BALL IS BACK!
Vi afholder Friday Night Ball i Vejlby-Risskov Hallen 18.
nov. 2022 kl. 18.30 - kl. 22.00 for hele ungdomsafdelingen,
hvor vi starter med forskellige konkurrencer,
efterfølgende spiller vi kampe og så slutter aftenen af i
Springcenteret. Få samlet dit crew og kom afsted til Friday
Night Ball. Tilmelding er nødvendig, og foregår på
hjemmesiden.

STÆVNER
Tilmeldingen til Limfjordscup i Lemvig
der foregår mellem jul og nytår hvert
år er åben. Det plejer at være en
hyggelig tur, med masser af god
basket, sjov og relationer på tværs af
årgange og tvivlsom forplejning. :-)

Vi håber de udenlandske hold finder tilbage til de danske stævner igen snart. Lemvig plejer
at være godt besøgt af belgiske, tyske og andre europæiske hold. Du skal melde dig til på
hjemmesiden, hvis du skal med til Lemvig.

Hold øje med tilmeldingen til Lystrup Cup i det nye år.
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FRIVILLIGE OG OPGAVER
Dette næste afsnit er om de ting vi arbejder med for tiden om det at drive vores
allesammens basketballklub. Husk det er en frivillig forening vi har sammen, så vi er
afhængige af at alle der kan bidrager.

HOLDLEDER
Vi har meldt ud at alle hold skal have en holdleder tilknyttet - det går det heldigvis også
fremad med. Der er dog stadig nogle hold hvor vi mangler at få posten besat. Som
udgangspunkt kan holdene ikke deltage i turneringer uden en holdleder, så det er en vigtig
funktion.

Der er en lille smule forskel på hvordan opgaverne bliver fordelt mellem trænere og
holdledere på de enkelte hold, men overordnet kan jobbet som holdleder beskrives
således:

- tilmelding til stævner
- koordinering af kørsel/transport, tøjvask, dommerbord, oprydning
- hjælpe med at arrangere sociale events for holdet
- evt. indgå i samarbejde med andre holdledere

Vi ønsker os stadig en holdleder til hvert hold, og man kan sagtens dele tjansen med en
anden. Det bliver det kun dobbelt så hyggeligt og nemt ved. U19A Herrer, U17A Herrer, U15
Piger, U13 Drenge 1+2, U11 Drenge, U11/U9 Piger mangler stadig en. Grib fat i din træner,
Asger eller Jesper, eller svar tilbage på denne mail, så tager vi en snak.

VI MANGLER UNGE HJÆLPETRÆNERE
Vi har et åbent tilbud til jer lidt ældre ungdomsspillere
(U15-U17-U19) i Skovbakken Bears. Vi har brug for flere
hjælpetrænere til holdene - du skal altså ikke stå med et hold
alene, men komme og hjælpe en ældre og mere erfaren træner
en eller to gange om ugen med træningen. Måske sammen med
en kammerat?

Som træner i klubben får du træneruddannelse, erfaring med at
formidle og lede, flere relationer til et helt hold og de andre
trænere, og måske lærer du endda også noget om dit eget spil
ved det. Sidder du og tænker at det er noget for dig (eller dit
store barn), så grib fat i Jens (jensen7sanjose@hotmail.com) eller Jesper
(jesperserritzlew@hotmail.com) for en snak om mulighederne.

Læs mere hos DGI om det at være træner.
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HANDY(WO)MAN?
Vi leder efter 1, 2 eller måske 3 personer der vil indgå i Gruppe Faciliteter. Det er en
opgave der omfatter nogle af de praktiske gøremål i de haller vi spiller og træner i. Gruppe
Faciliteter er et lille team der vil være kontaktpersoner når noget ikke virker som forventet,
fx dommerbordskasser, boldvogne, kurve, wifi, etc. I behøver ikke kunne fikse alt selv, da vi

jo ofte forventer at de instanser vi lejer
os ind hos sørger for dette, men det
kræver nogle gange en god dialog med
dem. Vi forventer at dette kan løses
med et par timer om ugen. Kontakt os
på formand@skovbakkenbasket.dk hvis
det er noget for dig og evt. din makker.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Skovbakken Bears
Jens Jensen, Per Gjelstrup, Randi Vind-von Heymann, Michael Piloz, Rune
Brahe Bjerregaard
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