Fælles generalforsamling i holdfællesskabet mellem
KIK Håndbold og HUI Håndbold
Mandag d. 19. februar 2018 kl. 19:30 i KIK-IND

Formandsberetning HUK Håndbold år 2017
Indledning
Formandsberetning gennemgås på dagen og lægges samtidig ud på HUK s
hjemmeside.
2017 har for HUK været et udfordrende år. Året startede med at 7 bestyrelses medlemmer trækker sig fra HUK s bestyrelse, der indkaldes derfor til en
ekstraordinær generalforsamling der afholdes den 15 maj. På den ekstraordinære generalforsamling vælges Lars Haag som formand for HUI Håndbold
og Per Jacobsen som formand for KIK Håndbold. Herudover vælges der 4 ny
medlemmer til HUI s bestyrelse Rune Fogh, Thomas Juhl, Klaus Karlsen
samt Søren Nielsson. Til KIK s bestyrelse vælges Ida Hindrichsen, Christina
Ratcliffe og Niels Knudsen.
Over året er der heldigvis sket en stabilisering af antallet af medlemmer,
rent faktisk er vi blevet 9 % flere medlemmer i HUK håndbold i 2017. Vi
skal fortsætte dette fremskridt og øge indsatsen yderligere for at tiltrække
medlemmer til klubben i alle aldersgrupper.
HUK har i slutningen af 2017 valgt at præciserer HUK s strategi så der ikke
er uklarheder omkring holdfællesskaber.





HUK ønsker at udbrede håndbolden lokalt med træning og kampe i egne haller.
HUK vil, så vidt det er muligt, stille med egne HUK-hold.
HUK søger primært holdfællesskab i efterskoleårgangene.
HUK vælger i god tid før en ny sæson starter, at søge aftale om holdfællesskab, hvis
det ikke er muligt selv at stille hold og gennemføre træning.

Det er som udgangspunkt således, at spillercertifikaterne ligger i den klub
hvori man betaler kontingent. Det vil i udgangspunktet sige at f.eks. U18
spillere fra holdfællesskabsholdet kan hjælpe seniorhold i den klub man betaler kontingent til.
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Vi har i HUK regi valgt at fastholde meget få ”arbejds” aktiviteter. Vi har god
erfaring med at kunne mønstre den nødvendige hjælp til arbejdsdage ved at
holde hyppigheden nede. Vi har haft 2 store aktiviteter, Ironman i København samt ½ Ironman i Helsingør, ved sidstnævnte arrangement hjalp vi
Øresund da der skulle bruges mange frivillige.
Vi har forsat vores koncept for afvikling af skoleturneringen, således at vi
fortsat tilbyder de deltagende klasser håndbold på flere forskellige niveauer
og flere forskellige typer af håndbold.
Vores dame senior har været i holdfællesskab med Øresund og det gav derfor mulighed for en fælles 1 og 2 holds trup. 1. holdet spiller fortsat i 3. Division, og ligger pt. på 5. pladsen. 2. holdet ligger pt. i bunden af serie 1.
Den ved sammenlægningen øgede mulighed for god bred træning, har desværre ikke øget antallet af dame seniorspillere.
På herre senior er der sket en masse glædeligt i 2017. Det vælter ind med
nye spillere, truppen er nu oppe på 26 spillere og der er oprettet 2 hold som
spiller i serie 2 og 3.
Vores ungdomshold har indtil videre haft en rimelig sæson. Vi har i dag en
rigtig fin trup af spillere hos både Piger og Drenge lige fra U10 til U18.
Vores Mini trup har fortsat et niveau af omkring 15-20 spillere, ekstra hvervetiltag genoptages over for skoler og institutioner og periodisk ”åben træning” som tidligere har givet lidt flere spillere. Miniholdet har i indeværende
sæson været styret fortræffeligt af aktive forældre og Jette. Der ligger træningskoncept til inspiration på holdets holdsportside.
Vi har i 2017 fortsat haft nogle pæne yngre (U12/U14) ungdomsårgange 2
hold, men kun 1 hold trods holdsammenlægningen i U16 og U18 årgangene.
Fra U14 til U18 har vi i den nuværende sæson haft holdfællesskab med Øresund.
Der er aftalt fordelingsnøgle for udgifterne til holdfælleskabshold opdelt på
antallet af deltagende ungdomsspillere og dame senior spillere. Der er desuden udarbejdet en decideret holdfællesskabsaftale med Øresund for så vidt
angår økonomi på fællesholdene.
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Markedsføring og sponsorarbejdet
Flere af vores ungdomshold har fået nye spillerdragter mm kva rigtigt gode
sponsoraftaler.
Vi har en forventning om at holdfællesskabs hold i sæson 2018/2019 skal
spille i nye dragter med en neutral farve som hverken er blå eller rød.
Der skal fortsat være et tøjsponsor koncept, således det er nemt for forældre eller andre med tilknytning til et eller flere hold, at være tøjsponsor for
holdet, og samtidigt for et mindre tillæg også at kunne sponsorere på flere
hold.
Tilbagevendende aktiviteter
KMD Ironman Copenhagen 2017 forløb fint. I år finder stævnet sted søndag
den 19. August 2018.
Bestyrelsen vil snarest fremkomme med oplæg på, hvordan alle hold vil blive involveret i denne aktivitet, men det er en klar forventning at alle hold
bidrager med hjælp, da den giver ca. 16 % af vores samlede indtægter.
HUK har i 2017 haft hold med til Påskecup i Holstebro samt Julestævne i
Lund.
Administration
For at sikre et retvisende billede af vore spillere på alle hold, beder bestyrelsen om, at alle hold hjælper til med at sørge for indmeldelse af nye spillere.
Dette skal gøres på HUK s hjemmeside. Ønsker man senere udmeldelse skal
dette også gøres på hjemmesiden.
Medlemstal
Medlemstallet har udviklet sig på følgende måde
Medlemstal pr.

31.12.2017_______ 31.12.2016_________

KIK
HUI
Total

101
128
229

100
110
210

Som det ses, så er klubbens medlemstal steget en lille smule, dette skyldes
primært en tilgang af herre senior spillere samt en tilgang i u10-12 årgangene. Det er glædeligt at vi ser ud til at få vendt de seneste års kedelige
udvikling med tilbagegang på medlemssiden.
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Politisk indflydelse
Udenfor arbejdet i HUK har vi fortsat via Esmann deltagelse i Hørsholm
Idrætsråd, samt ved Jette Hansen med god kontakt til Fredensborg Kommune i sin egenskab af formand for brugergruppen i Egedalshallen og Holmegårdshallen. Vi finder, at dette arbejde er vigtigt, og med til at bringe
håndbolden på dagsordenen i begge kommuner, samt hele tiden have mulighed for at gøre opmærksom på de vilkår vi som klub skal leve under hvad
angår tidssvarende og tilstrækkelig haltid.
Turneringer og stævner:
Mange hold har deltaget i strandhåndboldturneringer.
Ungdommen har deltaget i mange turneringer og stævner:
HRØ, Holstebro cup i påsken, SUS spar Nord cup, Næstved cup, Lundaspelen samt AB i julen, og Holstebro cup i påsken, samt diverse stævner uden
overnatning.
Minierne har deltaget i HRØ stævner.
Seniorerne har deltaget i turneringer under HRØ samt Øst pokalturneringen
samt diverse stævner.
I vinterturneringen deltager følgende hold:
Damer:
3. div. og serie 1
Old Girls B.
U 18 Pige 2.Division A
U 16 Pige 1. Division B.
U 14 Pige 2. Division B og C.
U 12 Pige A1, B2
Herrer:
Herre serie 2 A og 3 A
U 18 Drenge 1. Division A
U 16 1.division B
U 14 Drenge 1. Division B og 2, Division C
U 12 Drenge B1 og C1
U 10 Drenge C2
Samt 1 minihold – p.t. 15 minier.
19 hold i alt hvoraf de 10 hold er i holdfællesskab med Øresund.
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Flytning og udeblivelse fra kampe.
Vi har i år været lidt bedre til at planlægge kampe, så flytninger + udeblivelser har været begrænset, men skal stadig undgås så vidt muligt.
Træningstiderne
Der trænes flittigt med mere end 2 træningspas pr uge for en række årgange. Holdfællesskabet har kompliceret kabalen ved at skulle koordineres mellem 5 haller og 4 kampbaner, men der er blevet lagt et godt udgangspunkt,
som selvfølgelig skal evalueres inden næste sæson.
Der har med stor succes været kørt en række lørdagstræninger med forskellig pladsrelateret træning på tværs af ungdomsårgange.
Trænermøde
Der har før og efter sommerferien været afholdt flere fælles ungdoms trænermøder.
Trænere til kommende sæson
Der har tidligt startende før jul været samtaler med de nuværende trænere
men trænerkabalen for den kommende sæson er ikke på plads for alle hold.
Bestyrelsen forventer, at vi er meget snart er klar til at melde ud omkring
trænerne til næste sæson.
Holdledere:
Det er stadig meget vigtigt, at alle trænere benytter sig af dialogen med
forældrene, og at der på samtlige hold er en eller flere holdledere til at bakke op om holdet og hjælpe træneren med det praktiske arbejde omkring
kampe, tøjvask, kørsel m.v.

Juleafslutning for børn og unge.
Begge arrangementer var vel tilrettelagt og der var stor opbakning omkring
aktiviteterne. Tak til Ungdomsudvalget, trænere og andre vigtige hjælpere
for stor indsats.
Årsafslutning
Er tænkt som en fælles fest for alle spillere, forældre, søskende m.v.
Festen løber af stablen i år den 5 maj 2018, i Egedalshallen. Vi håber på rigtigt stort fremmøde til denne årets store fest. Derfor vil festen i år selvfølgelig også være med invitation til Øresunds spillere, forældre og søskende for
alle årgange. Tilmelding skal ske på HUK s hjemmeside.
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Hjemmesiden & facebook
Der skal lyde en stor tak til Ole Schmitto og John Engelstrup for den løbende
vedligeholdelse af siden. Desværre gør I medlemmer af klubben deres arbejde ganske nemt. Ikke mange indlæg har fundet vej til hjemmesiden.
Det er jeres side så brug den til tilbagemeldinger fra kampe, møder, forældrearrangementer, rejser m.v.
Vores hjemmeside bruges meget af nye forældre, der orienterer sig om, om
HUK nu også er den rigtige klub for deres børn.
Tak til alle for de mange Facebook opdateringer og Videos. Dette arbejde
må I gerne fortsætte med. Alle opfordres til at lægge opdateringer, kampreferater og videos ud på vores Facebook side.
Presseomtale fremad
Vi kunne godt ønske mere opmærksomhed i de lokale blade, og det ville
hjælpe, hvis der var nogle ildsjæle blandt vore forældre. Et enkelt skriv i ny
og næ om én af de kampe I har overværet eller et stævne, hvor vi har haft
hold med, ville gøre os endnu mere synlige.
Hold jer nu ikke tilbage, men lav et kort referat og send det til Jette Hansen,
så vil hun sørge for videre formidling til både aviser og vores hjemmeside.
Skolehåndboldturnering:
Her deltager omkring 1100 børn.
Vi skal bruge nogle hjælpende hænder til Skolehåndboldturneringen, der i
år foregår fredag den 22 juni 2018 alle er mere end velkomne til at melde
sig.
Dommerbord:
Alle hold skal fortsat selv sørge for at finde hjælpere til dette.
Hjemmekampe i Egedalshallen og Hørsholmhallen:
En stor tak til Ida som sørger for musik og opråb af scorende spillere.
Det giver en super stemning i hallerne.
U12 pigerne har bagt kager som sælges i Hørsholmhallen.
KIK-Ind:
Der mangler stadig opbakning til at få vores cafeteria bemandet. I år har vi
kørt med overskud kva en meget stramstyring. Men der har været en smallere bemanding og kun via en kæmpe indsats primært af (Jette og Connie).
Der er fortsat brug for forældre og andre frivillige til at hjælpe med at løfte
opgaven i sæsonens løb.
Det er absolut nødvendigt at flere melder sig, så en vagt i KIK-Ind kan
overskues og begrænses til få timer pr. vagt.
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Hjemmedommere:
Flere og flere kampe bliver døm-selv. Det gør, at Jette nærmest driver rovdrift på vores egne døm-selv-dommere.
Orla Bennet har været på banen mange gange.
Nu har Frederik Ith og Magnus Nielsson tilbudt deres hjælp.
Er der nogen der går med en ”dommer i maven” så sig endelig til. Klubben
vil meget gerne koordinere uddannelse, så man kan blive døm-selvdommer.
Afslutning
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde i 2017 til
alle de frivillige, jer som deltager i udvalgs møder, til vore samarbejdspartnere i og omkring hallerne, DGI, HRØ og Hørsholm kommune, Fredensborg kommune, sponsorer, Banko og støtteforeningen HUI´s Venner,
som bidrager til, at vore ungdomsspillere kan deltage i stævner og rejser.
Der skal også lyde en stor tak til trænere, holdledere, forældre, ja alle
som hjælper HUK med kørsel opbakning til arrangementer osv.
Lars Haag og Per Jacobsen
19 februar 2018.
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