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Om KSV
Først og fremmest velkommen til København
Studenter Volley også bedre kendt som KSV.
Værdier
KSV er en international klub med et mix af
medlemmer fra Danmark såvel som fra resten af verden. Træningen vil derfor foregå
på engelsk hvis flere på holder eller eventuelt træneren ikke taler dansk. I KSV lægges
der meget vægt på at skabe rammer for
klubbens medlemmer, som samler på tværs
af holdene og giver klubånd. Velkomsten
bygges op omkring: fællesskab, hjertelighed,
nysgerrighed, rummelighed og en sportslig
entusiasme.

Velkomstpolitik
Formål
Bestyrelsen i KSV vil med denne velkomstpolitik synliggøre måden vi byder nye spillere velkommen på. Som ny i klubben, er det
vigtigt at du bliver taget godt imod og får en
introduktion til de tilbud KSV byder på, så du
hurtigst muligt mærker klubbens værdier og
finder det rette hold med det rette niveau.
Hvert er år er der mange nye spillere, som
kommer forbi til året første træninger, hvor
klubbens hold sættes. Du er dog velkommen
til at kontakte klubben gennem hele sæsonen. KSV er en klub, som byder på en lang
række events i løbet af sæsonen, som ryster
klubben sammen. Med denne velkomstpolitik sikres det, at du som ny introduceres til
klubben som helhed, så du føler dig inviteret
med i fællesskabet fra dag et.

Målsætninger
Bestyrelsen har som mål at gøre det enkelt og
gennemskueligt for nye at komme til klubben og
føle sig velkommen. Ligeledes er målsætningen
at fordele ansvaret for velkomsten til klubmedlemmer, der har et godt kendskab til klubben på
tværs af holdene. Det overordnede mål er at sikre
nye medlemmer til klubben. Det er alles ansvar at
tage sig godt af nye. Velkomstpolitikken kommunikeres derfor til alle i klubben og er en fast del af
KSV’s hjemmeside.

Kontingent
Kontingent kan betales for hele sæsonen eller i to
rater; september og januar.
Priser og konto informationer findes her
(http://www.ksvolley.dk/). Du er altid velkommen til
at komme og prøve at træne med. Vi tilbyder 3 gratis
prøvetræninger.

Online
På klubbens hjemmeside findes træningstider, nyheder osv.
På klubbens officielle facebookside kan du finde
klubbens kommende arrangementer såsom fredagsvolley, fester og lignende.
På klubbens interne facebookside bliver der lagt
billeder op fra kampe, skrevet sjove referater eller
der postes billeder af glemt tøj og lignende.

Sociale arrangementer
Fredagstræning
Klubben vægter det sociale højt, og vi har
derfor en fælles mix volley aften den sidste
fredag i måneden. Vi mødes i Idrætshuset
kl 20 og spiller lidt hyggelig mix-volley – ofte
efterfulgt af en øl :) Tilmelding foregår på
klubbens facebookside under Begivenheder

Fester
I løbet af sæsonen holder klubben to fester;
Vores årlige Julefrokost samt en såkaldt
Vennefest, hvor klubbens medlemmer kan
medbringe venner og bekendte som har lyst
til at være en del af en hyggelig fest. Alle
klubbens fester arrangeres af klubbens hold
i fællesskab.
Herudover afholder KSV DSM – et todages
stævne hvert år i april – hvor der er også er
en hyggelig fest lørdag aften i forbindelse
med stævnet.

Sommer beachvolley
Sæsonen slutter i maj måned, hvorefter
holdene bliver tilbudt leje af beachvolleybaner i Ryparken. Mange hold vælger denne
mulighed, for at nyde det danske sommervejr, få træning henover sommeren og bevare sammenholdet på sit enkelte hold.

