
Fælles generalforsamling i holdfællesskabet mellem
KIK Håndbold og HUI Håndbold

Mandag d. 21. februar 2022 kl. 19:30 i KIK-IND

Formandsberetning HUK Håndbold år 2021

Indledning
Formandsberetning gennemgås på dagen og lægges samtidig ud på HUK s
hjemmeside.

2021 har igen været et år som har været stærkt påvirket af CORONA og
nedlukninger. Håndbold var lukket ned frem til beach håndbold startede i
Maj. Vi trænede udendørs da det var tilladt og deltog i HRØ s beach
turneringer.
Vi har desværre ikke formået at holde på alle vores medlemmer og har
mistet 3 pct. af vores medlemmer.
Vi opkrævede ikke kontingent for 1 halvår 2021 pga. Corona nedlukning.
Vi har dog i starten af 2022 set fremgang i nye medlemmer blandt de
mindste og ældste ( old girls ),som har startet et hold op som hverken
træner eller har en træner men kun spiller kampe.

Stort set al aktivitet har været tvangslukket i 1 ste halvår grundet
CORONA. Vi har ikke kunnet gennemføre skolehåndbold, men heldigvis
blev Ironman gennemført, hvilket betød lidt indtjening til klubben. Vi
deltog også med 4 hold til Næstved Cup – opstartsstævne i september.

Ungdoms og senior startede turneringen efter efterårsferien og det forløb
ok indtil nedlukning igen lige før jul. Vi måtte desværre søge om
nedrykning af vores herre kval række hold, da vi har mistet en del unge
herrer spillere og ikke pt har niveau til kval rækken.

Tilbagevendende aktiviteter
KMD Ironman Copenhagen 2021 blev gennemført
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Medlemstal
Medlemstallet har udviklet sig på følgende måde
 
Medlemstal  pr. 01.01.2021_______ 01.01.2022_________
 
KIK 96 98
HUI 103 95
Total 199 193

Politisk indflydelse
Udenfor arbejdet i HUK har vi fortsat via Esmann og Lars Haag 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, samt medlem af idrætsrådet i
Fredensborg. 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:
I vinterturneringen deltog følgende hold:

Damer:
Damer serie 1
U 19 liga
U 17 Pige 1. Div
U 11 Pige B
U 10 Pige B

Herrer:
Herre serie 1
Old Boys B
U 19 1.division
U 15 Drenge B
U 13 Drenge B og C
U 11 Drenge C

Samt 1 minihold – p.t. 30 minier.

13 hold i alt hvoraf de 2 hold er i holdfællesskab med Øresund og
Helsingør.
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Træningstiderne
Der trænes 2/3 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.

Trænere til kommende sæson
Trænerkabalen for den kommende sæson er grundet corona og
nedlukninger 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.
Blev desværre igen aflyst grundet corona nedlukning.

Hjemmesiden & facebook
Der skal lyde en stor tak til Ole Schmitto og John Engelstrup for den
løbende vedligeholdelse af siden.

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.
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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:
Blev desværre Aflyst grundet corona nedlukning.

KIK-Ind:
Lukket stort set hele året grundet corona nedlukning.

Afslutning
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde i 2021 til
alle de frivillige, jer som deltager i udvalgs møder, til vore
samarbejdspartnere i og omkring hallerne, DGI, HRØ og Hørsholm
kommune, Fredensborg kommune og sponsorer. 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
21 februar 2022
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