Velkommen til SSF1896 nyhedsmail
Vores nyhedsmails har ligget stille et stykke tid men nu er
vi klar til at sende ud igen, og denne gang bliver det
månedligt 
Der vil være nyt fra bestyrelsen og de forskellige grene af
foreningen.
Hvis i har indlæg eller ideer til de månedlige nyhedsmails
så skriv til Katja Peen på kap@ssf1896.dk

Nyt fra Bestyrelsen
Er der en forening efter 2016/17 sæsonen?

Kort: Ja det er der.
Der arbejdes intenst på at få tingene til at hænge
sammen økonomisk, men detaljerne er ikke på plads
endnu. Både DIU, Silkeborg Kommune, Sportscenteret
og flere andre parter er pt. ved at få puslespillet til at gå
op. Vi vil informere nærmere så snart vi ved mere

Alarm
Der er alarm i sportscenteret, der bliver slået automatisk
til kl. 01.00 hver nat.
Den sidste måned er det sket 3 gange at en eller flere af
foreningens medlemmer har startet alarmen efter kl.
01.00. Det er dejligt at der nogen, der gerne vil blive i
hallen, men det er desværre ikke muligt medmindre det
aftales med Arne fra Sportscenteret. Hvis du aktiverer
alarmen bliver regningen sendt videre til dig. Klubben
betaler den ikke. Husk derfor at være ude senest 00.30

Disciplinære håndbøger
Vi sendte i oktober vores nye disciplinære håndbøger for
Ishockey ud til medlemmerne til gennemsyn. Vi fik rigtig
god respons på dem, og de bliver en del af foreningen fra
nytår når vi får rettet det hele til. Hvis flere har input til
håndbøgerne, eller tanker om hvad der evt. mangler, så
skriv til Ulla Frankø senest 30. november. Skulle du ikke
have fået dokumenterne, så kan de findes på vores
Facebook-gruppe SSF1896 Ishockey klub. Alternativt så
skriv til Ulla på uf@ssf1896.dk og hun vil så sende dem til
dig.
Lån af lounge
Det sker til tider at vores lounge er udlånt i forbindelse
med events, fødselsdag, konfirmationer osv. Du skal som
medlem være opmærksom på, at rengøring af loungen
skal være overstået senest dagen efter kl. 14.00. For
eftertiden vil loungen derfor være booket indtil kl. 14.00
efter fester. Hvis du vælger at benytte loungen inden kl
14.00 skal du ikke forvente at der ser optimalt ud når du
kommer.
Udvalg i Hockey-afdeling
I forbindelse med efterårsferien startede vi etableringen
af udvalg i Hockeyafdelingen. Det er nok pga ferie osv at

vi ikke har hørt fra ret mange, så vi vil gerne have at så
mange som muligt melder sig i udvalg. Det behøver ikke
nødvendigvis kun være vores personlige medlemmer
som tilmelder sig, men også gerne forældre, ægtefæller
osv som deltager. Da vi jo helst skal løfte i flok, så
forventer vi at få mange tilmeldinger i løbet af de næste
uger. Udvalgene kan du se på Facebooksiden og på
hjemmesiden og kan også rekvireres via mail til Ulla
Frankø på uf@ssf1896.dk
Dispenser til loungen
Centeret sætter en dispenser med papir op i loungen i
løbet af den næste uge, så spilder i på borde, gulve etc
når i sidder i loungen, så tør venligst op efter jer, så andre
også kan få glæde af at være der.

Nye juniormål
Bestyrelsen har bestilt 4 nye juniormål, det giver optimale
forhold til de yngste spillere. Det betyder at det ikke
længere er seniormål med indsatser, der skal bruges
fremover.
Shoppen
Hvis du ønsker at julehandle i Shoppen, så bemærk at
Shoppens sidste åbningsdag inden jul er lørdag den 12.
december. Efter den dag er det IKKE længere muligt at
handle i Shoppen før efter nytår.
Shoppen overtages af Skatertown som vi køber vores
lager igennem, så du vil ikke mærke den store forskel når
du handler fremover. Eneste forskel er at der kommer
dankortmaskine i stedet for Mobilepay. Der kan også
stadig betales kontant i Shoppen.
Ved at overdrage Shoppen til Skatertown, slipper vi for at
skulle lave regnskabet og vi får så del i et overskud i
stedet hvert år.
Opstramning af regler omkring snus i SSF 1896
Aldersgrænsen for køb af tobak, herunder snus er i
Danmark 18 år.
Dette betyder at alle der fremover sælger snus til
personer under 18 år i foreningen vil blive bortvist fra
foreningen.
Alt indtagelse af snus for spillere/medlemmer under 18
år, vil blive taget op i disciplinærudvalget og i første

omgang straffet med 14-30 dages karantæne, ved
gentagene overtrædelser vil straffen blive skærpet.
Bestyrelse, trænere, holdledere og forældre vil være
ekstra opmærksomme på forbruget fremover.
Det er et voksende problem på specielt U15 og U17 at
der bliver indtaget snus, og forældre til disse bedes
forklare alvoren i dette for deres børn. Snus er tilsvarende
rygning, og altså ikke noget der skal indtages for at blive
bedre til sin sport – her har det ingen effekt.
Såfremt der på de ældre hold ligger snus
efterladenskaber, herunder poser, dåser o.lign. fremme,
så vil der blive lavet en disciplinærstraf til hele holdet. Vi
vil ikke acceptere snus liggende frit fremme i hverken
spillerbokse, omklædningsrum eller andre steder i
foreningen, hvor de yngste kan se det.

Nøglebokse ved ProFitness
Vores medlemmer har tidligere kunnet hente nøgler i
ProFitness hvis de enten har glemt deres nøgler eller evt.
ikke har nøgler til at komme ind. Nøglerne er især blevet
brugt af dem som har Isvagter hos Kunstskøjteløberne og
som ikke har nøgler til hal og skøjtebur.
I stedet for at afhente nøglerne i Profitness, har
centerchefen nu opsat nøglebokse på gangen ved
ProFitness som skal åbnes med kode. Hvis nogen har
brug for at få kode oplyst for at komme ind i disse
nøglebokse, så bedes i kontakte Bitten Jensen på
bj@ssf1896.dk eller på sms 50450503 eller Ulla Frankø
på uf@ssf1896.dk eller sms 30451777. Formand Thomas
Lauvring kan også kontaktes for kodeudlevering på
tl@ssf1896.dk eller sms 30780303.

Nyt fra Ishockey
Forældreforeningen
Forældreforeningen er en selvstændig enhed, der har det
formål at støtte ungdomsudviklingen og ungdomsarbejdet
for ishockey både praktisk men også økonomisk.
Forældreforeningen består udelukkende af frivillige der
bl.a. arrangerer skøjtedisco samt diverse arrangementer
vedr. ungdomsafdelingen.
Frivillige
Forældreforeningen ønsker flere frivillige, der kan hjælpe
med at indtjene penge og diverse opgaver. Vi ønsker at
opbygge udvalg til koordinering af skøjtedisco,
julearrangementer, fastelavn, merchandise,
sæsonafslutning osv.
Har du lyst til at hjælpe med en eller flere opgaver så
kontakt Forældreforeningen på
foraeldreforening@ssf1896.dk

Foreningen afholdte hockeydag for piger den 17.10. Der
var et fint fremmøde og vi ser frem til at der kommer flere
spillere til foreningen. Tak for indsatsen til de frivillige der
hjalp til med dette arrangement.

Nyt fra kunstskøjteløberne

Funskate
Den 24. oktober gik turen til Esbjerg, hvor sæsonens
første Funskate-konkurrence fandt sted. Vi var afsted
med omkring 16 piger, og kom hjem med 4 medaljer. I
Funbubbels 2 fik Emilie Mellergaard Baun sølv. I
Funbubbels 3 fik Isabella Balleby sølv, mens Maria
Rasmussen tog guldet og i Funflakes 1 tog Caroline
Salomonsen bronze.
Tillykke til dem alle. Samlet set kom vi på en 4. plads i
klubkonkurrencen, hvilket er fint.
Vi tager afsted igen den. 5. december. Denne gang går
turen til Herning, hvor vi håber at endnu flere har lyst til at
deltage, og dem der ikke selv ønsker at stille op, er
meget velkomne til at komme og kigge og være med til at
heppe på de, forhåbentlig, mange SSF piger.
Udvalg
Vi har på kunst også oprettet en del nye udvalg. Det er
dejligt at se så mange engagere sig og se hvor godt de
fleste udvalg er kommet i gang. Der er dog stadig ledige
pladser til de forældre, der endnu ikke har meldt sig ind
på et udvalg. De forskellige udvalg kan ses på
opslagstavlen i hallen. Man er også velkommen til at
kontakte mig så skal jeg gerne hjælpe med en oversigt
over diverse udvalg.
TEAM = Tilsammen Evner Alle Mere
Fredag den. 13 oktober har det ene udvalg arrangeret
hygge med spisning og film i loungen efter træning. Dette
har været meget vellykket og mange har meldt sig til. Så
det er nok ikke sidste gang at sådan noget bliver
arrangeret.
Nyt fra venskabsklub
I skrivende stund er der også kommet tilbagemelding fra
vores svenske venskabsklub i Landskrona. De vil gerne
komme herned 15. -17. januar og de vil samtidig invitere
os en tur over til dem den 26. – 28. februar, så sæt
allerede nu x i kalenderen. Det var jo super hyggeligt
sidste år og giver et godt sammenhold på kryds af hold
og alder. Der skal nok komme mere info fra
Sverigesudvalget.
Isvagter
Susanna Enemark er fra denne sæson blevet ansvarlig

for isvagtplan. Der skal af sikkerhedsmæssige årsager
altid være en voksen over 18 år uden for isen og hvis der
ikke er det, må man IKKE benytte isen (undtagen hvis der
er 3 over 18 år på isen). Overtrædelse af dette vil
medføre 14 dages karantæne.
Isvagterne deles ligeligt ud blandt alle børn og har man
ikke mulighed for at være til stede den dag man er sat på
til, skal man selv bytte indbyrdes. Dette gøres nemmest
når man er i hallen eller via vores facebook side SSF
kunstskøjteløbere.
DER ER INGEN FORÆLDRE DER SELV AFLYSER EN
ISTID!
Ispasset som hedder selvtræning ( mandag 15.00 –
16.00 samt fredag 15.00 -15.45 ) kan man dog selv
melde fra som isvagt, hvis ens barn IKKE benytter sig at
dette. Alle skal huske at Susanna gør et stort stykke
arbejde med isvagter og kender jo ikke planerne i alle
familier.
Susanna kan fanges på mail: enemark25@gmail.com
Husk at det nu er muligt at holde sin børnefødselsdag på
isen. Mere info kan får via opslaget på Skøjteløbernes
facebookside eller via mail: katedue@live.dk
Off ice træning
Som mange af jer ved har vi Langsøskolens hal til
rådighed hver onsdag 19.00 -21.00. Det var planen at
denne skulle bruges til Off ice.
Hvad er Off ice ? Det er træning uden for isen – styrke,
smidighed, koordination, balance og noget
springforståelse.
Desværre har der ikke været mulighed for at finde en
som vil stå for Off ice. Det kunne være en ballet træner,
en fra noget jazzballet, en gymnastik-instruktør, en
danselærer. Mindre kan også gøre det ,så hvis du eller
en du kender kunne tænke sig at får nogle fede
oplevelser, med nogle skønne piger, er du/I meget
velkommen til at kontakte mig bj@ssf1896.dk
Nye snefnug
I efterårs ferien var der tirsdag og torsdag, efter offentlig
skøjteløb, nogle af vores piger på isen 10 – 15 min for
lige at vise lidt af hvad kunstskøjteløb kan være. Imens
blev der delt flyers ud. Vi har ikke været på torvet og dele
ud, hvilket jo i øjeblikket heller ikke er muligt, men hvis
det fine vejr fortsætter skal vi måske finde på noget i byen
her til december. Vi vil især gerne have nye løbere til

snefnuggende om søndagen, da det er er meget småt
med løbere, så hvis I kender en lille prins eller prinsesse,
der drømmer om at få kunstskøjter på fødderne, så fortæl
meget gerne om vores små snefnug. Alle nye fra ca. 7 år
som har lyst, er meget velkommen på hold 1, så tag
gerne en veninde eller 2 med og lad dem prøve denne
fantastiske sport.
Mærkeprøver
Der vil komme mærkeprøver lige før juleferien, dette vil
løberne få mere besked om fra deres træner, når vi
nærmere os.

