30-31 d'octubre de 2010

El club organitza la 'KASTANYASSU PARTY'
El cap de setmana de tots sants se celebra cada any a Sant Esteve la Festa de
Tardor, organitzada per les entitats del poble. L'entitat gestora de la festa és
Treubanya i l'handbol hi participa afegint un parell d'activitats a la programació.
Divendres 29 a partir de les onze de la nit, prepareu-vos per la 'KASTANYASU
PARTY', una festa que tindrà lloc al pavelló i que comptarà amb la música
punxada per DJ MILES (especial Can Noni revival) i DJ MARVIN (Intropia i
dicoteca 4 DJ resident).

Divendres 29 no hi haurà entrenaments per la celebració de la Festa
de Tardor
El proper dia 29 d'octubre el club participa a la Festa de Tardor del poble amb l'organització d'una
festa a partir de les 23h. Per aquesta raó, ja que s'ha de dedicar la tarda al muntatge de les lones,
barra, escenari, etc. no hi haurà entrenaments de cap equip aquell dia.
Excepcionalment, aquella setmana l'equip juvenil masculí podrà efectuar un entrenament dimecres a
la mateixa hora que entrena el cadet. El sènior femení també es podrà entrenar dijous, de 20h a
21:15h, compartint pista amb el juvenil masculí.

El sènior masculí i el juvenil femení estrenen anticipadament la
nova indumentària
El cap de setmana del 23 i 24 d'octubre, els equips sènior masculí i juvenil femení del club van
estrenar vestimenta. Aquesta indumentària és la que portaran tots els jugadors i jugadores del club a
partir de la temporada vinent, almenys durant dos anys. El canvi s'ha dut a terme perquè el model
anterior està ja fora de catàleg i feia falta triar-ne un de nou.
Els equips que aconsegueixen un patrocinador, davant la necessitat d'estampar-ne el logotip a la
samarreta, han estrenat aquesta roba "abans d'hora", preveient que serveixi també per a la
temporada vinent.

CH SANSA - SÈNIOR FEMENÍ *** AJORNAT ***
El partit que havia de disputar el sènior femení aquest cap de setmana ha estat suspès.
El Comitè de Competició de la FCH ha ajornat aquest partit degut a que diverses jugadores del CH
SANSA estan de baixa per malaltia.

H PALAUTORDERA - JUVENIL FEMENÍ
Dissabte, 30 d'octubre
PALAUTORDERA.
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JOVENTUT H MATARÓ - JUVENIL MASCULÍ
Dissabte, 30 d'octubre de 2010 a les 18:00h. PAV. TERESA M. ROCA, MATARÓ.

H SABADELL - CADET MASCULÍ
Dissabte, 30 d'octubre de 2010 a les 18:30h. , SABADELL.
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