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Infobrev –uke46
1- Intervju deltagelse- Folkehelse instituttet
Tirsdag 05.11.19 -Del1 av intervju fullført. Det var 11 medlemmer deltok
intervju.
Vi hadde planer om å fullføre del2 uke 47 med utsatt til uke 48.
Tirsdag 26.11.19 kl. 1800-2000.
Tusen Tusen takk til alle som deltok. Dette var kjempe innsats.

2- Frognerhøna Turnering
SBK deltok Frognerhøna turnering i Frogner idrettspark.
Vi stilte med 2 HDSB og 1 DDSB. Resultater finner dere på cup2000.dk
eller nettsiden vår.

3- Kickoff til nybegynnere
OFBK arrangerte kickoff til alle nybegynnere i vestreaker klubb.
Søndag 03.11.19 1100-1500
Det var ca 4 stk. som deltok.

4- Klubbserie
Haugerud arrangerer klubb serie til de som ikke aktive og ikke deltar i
turneringer. Dette for å holde oppdatert i ranking liste for spillere.
Uke 47 fredag sende vi noen spillere til Haugerud hallen

5- Spleis-klubben i mitt hjerte
Som skjer hvert år krevende innsatts.

6- Landslotteriet
Klubben mottok 20 bøker hver inneholder 25 lodd. Ett lodd koster 20 kr.
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Dvs hvis vi klarer å selge alt til 10000 kr. 50%
går til klubben. Vi håper på mest mulig av dette. Vi må uansett betale 5000
kr til NBF.
Siste salg dato: 01.12.
Tilbake sending til NBF 05.12.19

7- Asker Open
Sbk stilte med 2 HDSB og 1 DSU13A
Gratulerer med 1 plass HDSB og de andre som stilte til turnering.

8- Klubb trøyer
Det er bestilt klubb trøyer til de som ikke trøyer fra før av og ønsker å
representere klubb for turneringer og lagserier. Vi sørge for trykking
klubb logo med navn evt. Personlig navn etter ønske.

9- Reparasjon av netter
Klubben har ødelagte netter som må repareres. Vi trenger noen til å ansvar
og evt. Finne noen som kan fikse netter. De gamle netter fra 2014 er mest
sårbar.

10-Forhandling med Mahisports og diverse
Styre er i gang med forhandling prosess Mahisports for avtale med kjøp
av baller og utstyr. Vi ønsker å kjøpe kvalitet baller for god pris. De har
NBF godkjente baller som MS100, MS200 og MS300. MS200 og MS300
er i prøve klubben.
Vi prøver Kawasaki K500 baller for barna. Kawasaki er 3 i ett baller der
fjær, plast og kork.
Klubben har kjøpt inn fordamping maskin for baller. Dette for å forlenge
levetid for baller. En innvestering som vil redusere ball forbruk over tid.
Følg oss på www.Sbklubb.no
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