Vandalen
Tak for sidst!

Træningstider – Almen

Så fik vi lukket sæsonen med manér. Vores
afslutningsfest var særdeles velbesøgt: Som jeg kort
nævnte, var blot en enkelt junior og familie fraværende
på grund af ferie. Det er ganske enkelt imponerende!

Vi træner i hallen ved:

Jeg håber, at alle havde et par gode timer –jeg nød i
hvert fald at få lidt til at tale med flere af forældrene.
Mange tak for de fine ord, blomster og gaver – det rørte
mig meget og jeg ser frem til flere goder timer med
ungerne og jer.
Hvis vi lige skal vende sæsonen lidt – som jeg nok burde
have gjort på dagen, men jeg kom lige fra en længere
tur til Jylland, så det glippede. Den har også været
forrygende på mange måder. Vores U19’ere, som i år
har spillet med Hurricanes vandt DM GULD og gik
igennem sæsonen med kun et enkelt nederlag –til lykke
til: Lauge, Mads, Nikoline, Magnus, Asli og Anders.
U12’erne spillede et flot DM og selvom det ikke blev til
medajler, så gjorde de en flot figur og viste stor
fremgang. De tabte med et runs til de senere
guldvindere og med ét run til Stars og vandt den sidste
kamp stort. Det andet, der er sket for U12 er, at vi er
blevet dobbelt så mange cirka – det er helt vildt(!) og vi
har nu både et U12 og et U10 hold.
Vi har selvfølgelig også et U15 hold. De spillede i år
sammen med Stars under navnet VandalStars. Vi kunne
desværre ikke gentage sidste års sølvmedaljer, men
vores unge U15 holde spillede nogle gode DM kampe.
Hos de voksne har vi ikke haft så meget aktivitet i år,
men der er røre i andedammen og vi sætter alle skibe i
søen for at det skal blive bedre til næste år og måske
allerede i løbet af vinteren. Stay Tuned!!
Henri

Skovvejens Skole
Skovvej 55, Ballerup
Tirsdage 18-20
Første træning er tirsdag den 6. november
De mindste slutter nok ved 19/19.15 tiden.
Husk at melde afbud i god, hvis du ikke kan komme. Det
er nemmere at lave gode og sjove træninger, hvis vi
ved, hvor mange og hvem der kommer.
Hvis man som forældre har lyst til at give en hånd med
til træningerne, siger man bare til. Vi kan ofte bruge en
til at gribe og slå eller kaste bolde ud.

Træningstider – Pitch/Catch
Vi træner i

Pigesalen ved Kasper Skolen
Første træning er torsdag den 25. oktober
Bemærk det er en uge før tidligere udmeldt!
Torsdag

18.00

19.00

Hold 1

Torsdag

19.00

20.15/30 Hold 2

Hvis man vil pitche eller catche, skal man være indstillet
på at komme hver gang. Hvis man kun kommer en gang
i mellem, så bliver det for svært både for en selv og for
træneren.
MEN, men, men: Det er lysten, der driver værket og
man skal ikke hverken pitche eller catche, så det erikke
et krav men et tilbud.
Der er begrænset plads, så det kan blive nødvendigt at
prioritere, men hold jer ikke tilbage med at melde jer.

HUSK DU FINDER OS PÅ FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALLERUPSOFTBALL/

Vandalen
Skriv direkte til Henri via holdsport eller på Facebook så
hurtigt som muligt. Så kommer der en tilbagemelding
på, hvem der skal komme hvornår.
Vi skal have mindst to pitchere og to catcher til hvert
hold!
Forældre må gerne give en hånd med at gribe, vi
mangler ofte catchere.
Gymnastiksalen ligger på bagsiden af Baltoppen og man
kan med fordel parkere inde i skolegården (som nu er
en p-plads)

Stævnedage

Fangear
Man kan købe sweatshirts, t-shirts, hoodies andre godter
på vores helt egen webshop:
http://vandals.fangearondemand.com/

Kasketter og
uniformer
I løbet af vinteren –efter jul medmindre
nogen vil overtage fra Eva, der har
eksamen, laver vi en ny runde på dragter
og kasketter. Der kommer en separat mail ud om det.

Vi har endnu ikke stævnedage fra andre klubber, men
her er de dage, hvor vi selv planlægger at afholde noget:






Søndag den 25. november
Søndag den 13. januar
Søndag den 27. januar
Søndag den 24. februar
Søndag den 10. marts

Det bliver de små (op til 12 år+) om formiddagen og de
store om eftermiddagen. Sæt kryds i kalenderen!

For de voksne: SLOWPITCH!
Der ses fra Dansk Softball Forbund på et specielt
indendørsinitiativ med en ”hurtiggående” version af
softball. Vi vender tilbage, så snart vi ved mere.

Rekruttering
Selvom vi er vokset har vi plads til flere. Vi savner især
flere piger i alle aldersgrupper og begge køn i U15
gruppen. Det vil sige dem, der født mellem 2004 og
2006. I må meget gerne tage venner og familie med, så
de kan prøve vores dejlige sport og gode fællesskab.

HUSK DU FINDER OS PÅ FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALLERUPSOFTBALL/

