
 

Velkommen til Hermod-Nyt nr. 14 med nyheder og info fra foreningen. Redaktionen tager gerne imod 

indlæg både stort og småt. Skriv til:  hermod@hermod.dk med teksten  ”Hermod-Nyt” i emnefeltet.  

God fornøjelse.                                                                            

 

                                                   
                                           Kære Hermod-medlemmer 

 

Endnu en sæson i Hermod er ved at være slut. Nu står så forårsopvisningen på programmet.  

 

Den finder sted søndag den 18. marts 2018 i Blue Water Dokken. Vi glæder os til at se jer. 

 

Vi ser frem til den nye sæson, og håber I alle dukker op efter sommerferien.  

Der vil være sæsonstart mandag den 3. september 2018. 

Vi går nu i gang med at skabe en træningsplan for den kommende sæson - håber den bliver  

mindst ligeså god som den foregående.  

 

Her på falderebet vil bestyrelsen gerne sige tak for sæsonen der er gået, og ønske alle en god 

sommer. 

 

På bestyrelsens vegne 

Dorte Carlsen 
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Onsdag formiddag den 3. januar blev Mai Enghave overrasket på 

sin arbejdsplads af medlemmer fra bestyrelsen og Esbjerg Idræts-

råd.  

Mai var nemlig udnævnt til årets idrætsleder i Esbjerg kommune, 

og det var en noget overrasket formand, der modtog blomster og 

hæder fra de fremmødte.  

Mai blev årets idrætsleder i Esbjerg kommune 

Fra hele Hermod skal der lyde et stort tillykke til Mai med den fine titel, som er velfortjent. Mai 

har været medlem af Hermod i hele 45 år og været formand i to omgange i sammenlagt 12 år. 
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Hermods forårsopvisning  
 
Søndag den 18. marts 2018 
Fra kl.: 11. 00 til ca. 16.00 
Sted: Blue Water Dokken 

Entré: Voksne 40,- 
børn u. 12 år gratis. 
(Vi tager imod Mobilepay!    Dankort modtages ikke) 
 

For at gøre det lettere kan man også købe adgangsbillet via Hermods 

hjemmeside under Billetter. 

  

Håber vi ses! 

                    IDRÆTSMÆRKER 2018 
 

Så prøver vi igen med Idrætsmærket. 
Der tages gymnastikprøve / almenformprøve og gangprøve på holdene som sædvanlig.  

Herefter er der atletikprøver på Atletikstadion. 

Der er også kun reserveret 2 aftener i år. Til gengæld har vi flyttet tiderne 1 måned længere hen, 

så måske bliver vejret bedre. 

Datoerne er:                  mandag den  4. juni 2018 og 

                                         onsdag   den 6. juni 2018  

Altså i samme uge - begge dage kl. 18.30. Vi mødes ved bagindgangen til Dokken. 

 

Regler m.m. kan ses på Hermods hjemmeside under INFO 

 

Vi ses! 
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Opslagstavlen 

Vigtige datoer i Hermod: 

 

Forårsopvisning søndag den 18. marts 2018 
Bymesterskab fredag den 6. april 2018 
Sæsonstart  mandag den 3. september 2018 - uge 36 
 

Træningsplanen kan ses på hjemmesiden. 

Tilmelding til holdene sker på hjemmesiden. 

Kontingenter kan ses på hjemmesiden. 

Hermod-huset 
Huset kan bookes via Hermods hjemmeside. Her kan man også se mere om 

huset, dets beliggenhed og udlejningen af det. 

Administrator/udlejning: kontakt hermod-huset@hermod.dk 

mailto:hermod-huset@hermod.dk

