
SIK Håndbold har som en af de eneste håndboldklubber 
i Danmark tilgang af nye medlemmer, og derudover vok-
ser fodbold afdelingen ligeledes, og de har pt. en af Dan-
marks største ungdomsafdelinger. Dette er rigtig positivt 
for klubben og for hele Liseborg-området, men det giver 
udfordringer med at tilbyde medlemmerne tilstrækkelig 
træningstid og kampe i hallen på de ønskede tidspunkter.  
 
Vi har derfor i et stykke tid kæmpet for en hal 2 til Liseborg 
Centeret, hvilket nu er ved at lykkedes.
 
Udover hal 2, arbejder vi ligeledes på at overtage hele 
centeret i en selvejende institution sammen med Fin-
deruphøj hallen, for at give de mest optimale vilkår for alle 
brugerne af centeret. Med en selvejende institution og med 
de mange gode og frivillige forældre, som hjælper til, kan 
vi sammen skabe nogle endnu bedre forhold på Liseborg 
Centeret til gavn for alle brugere, herunder også vores ten-
nis- og squashspillere. Vi har ligeledes et ønske om, at der 
skabes et bedre indgangsparti, som samler sportsgrenene 
yderligere, og som igen kan give grobund til et cafete-
ria-område med socialt samvær på tværs af idrætsgrenene.  

Projektet er ved at være langt, og der er positiv opbakning 
fra kommunen og politikerne i forhold til opførsel af hal 2, 
men det kræver godkendelse i kulturudvalget og byrådet.
 
For at planerne kan gennemføres skal vi selv sørge for at 
samle en del penge sammen – helt specifikt 1.750.000 kr.
 
I den forbindelse har vi arrangeret et løbe og spinningsar-
rangement lørdag den 7. april 2018, hvor der skal samles 
penge ind til projektet. Udover spinning og løb, vil der 
ligeledes være en del andre aktiviteter såsom tombola, 
boder og andre konkurrencer.
 
Vi håber meget, at I vil deltage og bakke op om dette ar-
rangement ved at møde op, men ligeledes også overvejer, 
om I ønsker at støtte projektet økonomisk via bankover-
førsel eller MobilePay. Skulle I selv eller kender I nogen, 
der kan give sponsorgaver i tombolaen mv., hører vi også 
meget gerne fra jer. Ethvert bidrag tæller.

På forhånd rigtig mange tak og håber vi ses den 7. april.
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SPINNING & LØBE
EVENT
til fordel for en ny hal 2 på Liseborgcentret

S I K  H Å N D B O L D  &  F O D B O L D  P R Æ S E N T E R E R :

Lørdag den 7. april fra kl. 13.00 i Liseborgcentret
20 CYKLER  l  1 TIMES SPINNING  l  500.000 KR.

Kære forældre og bedsteforældre (eller andre sportsglade husstande)

Man kan overføre valgfrit beløb på følgende måde:
Bankoverførsel: Reg. nr. 9255  Kontonr.: 6897 108 885 eller MobilePay: 63636.


