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NH Senior
Dameholdet
Det blev en meget svær sidste del af sæsonen 2017/18 for damerne. Der var ikke mange
spillere tilbage og man var ofte nødt til at bruge 1 -2 U18 pigespiller for at kunne stille
hold.
Trænerne Camilla og Louise havde svære arbejdsvilkår, når der ikke var mange spillere at
tage af. Det blev svært at få træningspassene til at hænge sammen og det kunne ofte ses i
kampresultaterne. Måske derfor blev der kun vundet 3 kampe efter jul. Dog formåede
pigerne trods 5 tabte og en enkel uafgjort kamp at ende på en 4 plads med 20 point for
18 kampe. De få spillere, der har været til rådighed, har virkelig kæmpet for at komme
godt ud af sæsonen.
Flere spillere meldte ud efter sæsonen, at de ikke ville være til rådighed for sæsonen
2018/19 og på den baggrund måtte vi simpelthen se i øjnene, at et damehåndboldhold
var slut for denne gang i NH/ASG regi.
Vi håber at der på et tidspunkt er en anden klub, der har lyst til at løfte den store opgave
som det er at have et damehåndboldhold. Især for håndboldsbredden på øen .
Mixhold
Denne sæson har vi tilmeldt et mixhold.
Mixhold betyder at vi er blandede mænd og kvinder på samme hold, og vi deltager både i
DGI turnering og DGI Max total stævner.
DGI turneringen er kun tilmeldt 4 hold, vi møder hinanden 2 gange i løbet af sæsonen,
og får spillet lidt hygge håndbold.
Max total stævner er der ca 3 stævner i løbet af en sæson og vi deltog netop i et Max
total stævne d. 27/12. Her mødes ca 40/50 spillere, hvor vi spiller alle mod alle og
afslutter med fællesspisning. Det er et utroligt hyggeligt og socialt arrangement samt en
dejlig anderledes måde at nyde håndboldspillet på.
Det skal selvfølgelig nævnes, at lige netop stævnet 3. juledag vinder vi !!
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NH Ungdom
Vores håndboldhjerter banker særligt for vores ungdomsafdeling. Vi værner om
holdsportens værdier som sammenhold, holdånd og fællesskab.
Vi starter med vores mange arrangementer udover selve håndboldtræningen, som vi
ligger meget vægt på for at styrke fællesskabet på tværs af hold og alder.
Året startede den første weekend i januar med den 9. ungdomstur til Sjælland for hele
ungdomsafdelingen fra u/10. Vi besøgte igen Helsinge Håndboldklub med mange gode
kampe. Alle hold fik spillet kamp og der blev heppet fra tilskuerrækkerne. Tingbakke
skolen i Græsted var igen rammen om aftenhygge og overnatning. Søndag var vi i
trampolin/legeland JUMP i Malmø, hvor der blev hoppet igennem med megen sved på
panden. Og her vil vi lige takke ASG's venner for et tilskyd på 5.000 kr.
Ungdomsturen er et arrangement som der bliver set frem til hele året, og vi kommer
hjem fyldt op med gode oplevelser. Den kvikke vil registrere, at vi i 2019 skal på
ungdomstur nr. 10 – det skal naturligvis fejres med lidt ekstra fart på programmet.
Også u/8 har deres tur – den går dog ”kun” til hallen, hvor DGI hvert år arrangerer et af
de 6 årlige stævne med en overnatning og sjove aktiviteter.
Vi slutter sæsonen med afslutning og overrækkelse af årets spiller og fighter med
spisning og besøg af forældre.
I september havde vi igen ”DHF´S Håndboldkaravanen” i Bornholms Idræts- &
Kulturcenter. Vi havde vi 0. – 5. klasse fra såvel Kongeskær på besøg – ca 100 børn i alt.
Et mylder af liv uden lige og mange potentielle håndboldspillere.
I 2018 fik vi forhåbentlig startet en ny tradition med en fælles juleafslutning med de
andre sportsgrene i ASG. Den bød på en gigantisk omgang banko med gaveregn.
En ubetinget succes. Vi tror ikke, at nogen savner 3 – 4 gange æbleskiver i ugen op til
jul.
Omdrejningspunktet er naturligvis håndbolden.
I såvel sæson 2017/18 som i den igangværende sæson 2018/19 har vi haft hold i alle
lokale rækker både DHF & DGI. Vi er privilegerede med dejligt mange børn i
håndboldafdelingen og strækker os fra u8 til u14/16 samt flere spillere på Team
Bornholms U14, 16 og 18.
Lige så vigtigt det er for os i NH at bevare og pleje bredden, lige så vigtigt er det også at
holde gejsten høj hos dem, der kan og vil lidt mere. Derfor er vi glade for de
bornholmske klubbers samarbejde i kraft af Team Bornholm, hvor vi i fællesskab har
hold i primært 2. division for U14 – U18.
Bredden er fundamentet og der er heldigvis gang i både drenge og pige siden. Sæsonen
17/18 sluttede med flere 1. pladser og gode resultater hele vejen rundt. Den nuværende
sæson er ikke slut endnu, men tegner også på flotte placeringer og gode resultater.
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Økonomi.
Vores regnskab viser et temmelig bedre resultat end budgetteret. Dog skyldes de 20.000
ekstra ordinære forhold, egenbetaling Team Bornholm, kursusrefusion for kursus i 2017,
samt 10.200 fra 2 klubber som ikke kom her over og spillede kamp mod vores damer.
Saldo ultimo 2018 på Millionær konto er : 103.926,23
Afslutning
Det er en udfordring hvert år at skaffe trænere og holdleder, men bedst som det ser
sortest ud lykkes det alligevel – tusind tak til alle frivillige - snørebåndsbinder,
vandhenter, træner, holdleder, tøjvasker, næsepudser og halledelse.
Hallen er omdrejningspunktet, hvor det skal være spændende og sjovt at komme. Tak til
Brian, Alf og nu Mogens for altid at bakke op om vores initiativer og skøre påfund.
Tak til Kongeskærskolen for er værdifuldt samarbejde – forhåbentlig for begge parter og
uden skolen vil vi våge påstanden – ingen håndbold.

