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NH beretning 2015
Beretningen for 2014 er opdelt i ungdom, senior og lidt økonomi.
Ungdoms beretning
I 2015 har det været uhyggelig spændende at følge debatten og beslutningerne i skolestruktur debatten,
hvor vi blandt andet sammen med de andre bornholmske håndboldklubber afleverede et høringssvar i
håb om at der også fremover er skoler og klubber på hele øen. Heldigvis har vi stadig vores skole, som er
et vigtigt fundament for både klub og hal. For os er hallen omdrejningspunktet, hvor det skal være
spændende og sjovt at komme.
I NH forsøger vi at påvirke og bakke op om beslutningerne for fremtidens håndbold på Bornholm blandt
andet i vores elite overbygning Team Bornholm. Det er ikke blevet nemmere at skaffe hænder og
økonomi nok, men det er et vigtigt arbejde. Samtidig er samarbejdet mellem klubberne altafgørende – er
der ingen klubber, er der ingen hold og ingen turnering!
Vores traditioner er vigtige og vi forsøger at lave spændende arrangementer udover selve
håndboldtræningen.
I 2015 blev det både til den 6. og 7. ungdomstur. I februar 2015 overnattede alle ungdomshold fra U10 –
U14 i Nordlandshallen med hygge og aktiviteter både lørdag og søndag. I november tog i igen på
Københavner tur. Det blev til DGI svømmehal, se vores damer spille i kvalifikationsrækken og et brag af
en håndboldkamp i Brøndby Arena mellem KIF og Barcelona, som en perfekt afslutning. Det troede vi i
hvert fald, men pga af blæsevejret blev turen forlænget en dag - det er en ungdomstur vi nok sent vil
glemme. Vi fik en utrolig opbakning og hjælp fra FÆRGEN, som gjorde den ekstra dag til en fantastisk dag.
Sidst i marts måned afsluttede vi sæsonen med biograftur og aftensmad i Nordlandshallen. Bagefter var
der traditionen tro uddeling af årets spiller og året fighter. Afslutningen i 2015 var ekstra festlig, da vi
kunne fejre mesterskab i U10, U12 og U14 drenge - dejligt mange orange flag på bordet!
I april var vi af sted til LM på Fyn med U10 og U12 drenge. Sæsonen blev sluttet af med et brag med en
imponerende bronzemedalje til U10 drenge og en flot 5. plads til U12 drenge.
I september havde vi igen DHF´s udviklingskonsulent i Nordlandshallen med ”DHF´S Håndboldkaravanen”.
Fra morgenstunden var det 0. – 2. klasse, det som vi kalder mini eller u/8, og senere var det de lidt større
klasser fra 3. til 5. Et mylder af liv uden lige med ikke mindre end 260 børn fra Svartingedal og Kongeskær,
som fik prøvet kræfter med håndbolden.
Juleafslutningen holder vi opdelt i henholdsvis u/8 og resten af ungdomsafdelingen. Der bliver lavet sjov
og ballade i hallen og vi slutter af med saft og æbleskiver i cafeteriaet.
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I sæson 2014/15 har vi haft følgende hold:
U8 Mini – 20 energi-fyldte, glade børn både drenge og piger fra 0. – 2. klasse, der er stadig fuld fart på og
god opbakning til DGI´s stævner med 4 alm. stævner samt årets højdepunkt - overnatningsstævnet.
U10 piger – det skal ikke være nogen hemmelighed at det er svært at holde på vores pige spillere. Til
gengæld må man sige, at Ulla Ekvall og Mia Madsen store arbejde bære frugt og der er nu for 2. sæson i
træk piger nok til et hold.
U10 & U12 drenge - en rigtig flot opbakning med mange spillere og flotte resultater i såvel HRØ som DGI.
U14 drenge – en meget spinkel turneringen med kun 4 hold og spillet med 4 + 1 spiller. Vores drenge
udgør samtidig hele Team Bornholms U14 hold og har spillet sammen side 1. års U8. Kampene viste med
al tydelighed, at bredden tabes, når spillerne kommer i U14 rækken.
I denne sæson er vi igen repræsenteret i U8, U10 piger og drenge, U12 drenge, U14 drenge samt U16
drenge (Team Bornholm). Alle hold ligger flot placeret – så der er udsigt til at denne sæsons
afslutningsfest også bliver med orange flag på bordene.
Vi vil gerne fremhæve det gode samarbejde med Kongeskær skolen og SFO´en som er utrolig vigtigt – en
stor tak for et altid stort engagement.
Senior beretning
Damerne fik en rigtig svær start på 2. halvdel af sæsonen 2014/2015.
Truppen var ikke særlig bred, og det var rigtig svært at holde modet oppe, specielt når vi blev ved med at
tabe mange kampe, ofte kun med et enkelt eller to mål.
Det blev rigtig svært for os at spille os væk fra den tredje sidsteplads, selvom der heldigvis også var
lyspunkter, især da vi vandt ret stort over Team Arresø og fik en rigtig fighter-sejr over HØJ, som begge lå
under os i tabellen.
Senere hen skulle det vise sig, at det desværre ikke var nok med de sejre. Dette da de hold over os også
vandt deres kampe. Vi fik ellers lidt ”hjælp” i den sidste kamp mod Lyngby, da de brugte en ulovlig spiller,
men alligevel var det ikke nok.
Så nu skulle vi ud og spille 2 playoff-kampe mod Helsingør om at få lov til at blive i 3. division.
Vi taber den første kamp på udebane med 4 mål, og selvom vi vinder returkampen på hjemmebane, er
det ikke nok. Vi må en tur ned i kval. rækken.
I sommerens løb blev vi tilbudt af HRØ at blive i 3. div., da et hold i ligarækken havde trukket sig og der på
den måde ville blive en friplads, men vi valgte at blive i kval. rækken, da vi vidste at truppen ikke var så
bred.
Sæsonen 2015/2016 skulle da også vise sig at blive en sæson med startvanskeligheder. Vi havde sagt
farvel til Hans Jacob Poulsen som træner, og der stod desværre ikke lige nogen anden, som havde tid eller
lyst til at afløse ham. Ruth Schou, som var holdleder sidste år, trådte til og med hjælp fra Pia Johansen
som holdleder, begyndte træningen i starten af august.
Der mødte ikke så mange frem de første gange til træning, men som tiden gik, blev vi flere og flere. Vi fik
desværre lidt flere udfordringer end først antaget, da vi havde nogle spillere som i starten af turneringen
ikke var til rådighed. Disse spillere var blandt andet Camilla Schou, som var i gang med genoptræning af
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sit knæ, og tvillingerne Sasja og Simone Christensen skulle på 3 måneders rejse til Asien. Det kom vi
virkelig til at mærke.
En anden udfordring var finde en målmand, og heldigvis ville Helena F. Jørgensen og Yvonne Dam gerne
hjælpe os. Næste udfordring var at få spillet til at hænge sammen når vi manglede to af vores krumtapper
i forsvaret, som Camilla og Sasja. Pigerne kæmpede med alt hvad de havde lært, med både opture og
nedture.
I starten af december hvor tvillingerne vendte hjem fra rejsen og Camilla S. var så langt i sin
genoptræning, at de kunne indfinde sig i truppen, der kunne man se at optimisme vendte tilbage hos hele
truppen og nu troede de virkelig på at de kunne vinde kampe. Så når pigerne gik på juleferie i 2015 lå de
på en fin 6 plads.
Økonomi.
I 2015 har vi
Indtægter for kr. 161.221 mod budget på 167.400. Udgifter på kr. 283.277 mod budget på 347.900
Så vi ender på et underskud på kr. 122.056 mod budget på 180.500, så vi levere et regnskab der er 58.444
bedre end budgetteret.
Igen-igen er der et lavere aktivitets niveau end vi håbede på, har brugt færre haltimer, og samtidig har
Conventus også gjort det at vi kun betaler for de timer vi bruger, sparet 10.000. Før hen havde vi også
reserveret nogle timer som vi betalte for, og for at støtte hallen, men det var ikke alle vi brugte. Vores
rejse omkostninger for Kval. damer blev lidt billigere end forventet, samt deres træningslejre, samlet
sparet 15.000. Dommer udgifter er blevet 5.000 mindre, færre kampe men også et større problem med
manglende dommer her på øen, og dermed flere døm selv kampe som vi ikke er meget for, et problem
som er på bordet hver gang vi mødes med de andre klubber. Så har vi også fået 6.000 refunderet af
kommunen vedr. kursusudgifter fra 2014. På vores materialekonto har vi sparet 13.000, dette skyldes at
vi har vurderet at det var ikke nødvendigt at købe nye bolde til den sæson vi har gang i. Til sidst har vi
udskudt udgiften til Holdfællesskaber i Team Bornholm, da regningen først kommer her sidst på denne
sæson, så det giver en besparelse på 4.000 i 2015.
Afslutning
Planlægningen og overvejelserne af den kommende sæson er i gang. Der er masser af opgaver, som skal
løses – tøjvask, sponsorer, tilmelding, træning, tape, afslutning, kamp, dommere, halledelse osv osv. Vi
glæder os over de mange hænder, der hjælper med at få det til at gå op i en højere enhed og fra
bestyrelsen skal der lyde en stor tak til jer alle, som hjælper med stort og småt – det er helt uvurderligt.
En meget vigtig brik i NH og livet i klubben er Nordlands Hallen. Samarbejdet fungerer igen upåklageligt
og en stor tak til Brian og bestyrelsen for 2015.
En særlig tak skal der lyde til ASG og TIF, foruden hvem det slet ikke var muligt!

