NH beretning 2010/2011
Efter mange år i spidsen for NH valgte en del af bestyrelsen at stoppe efter sidste års sæson.
Det betød flere nye bestyrelsesmedlemmer og tid til at fordele opgaverne på en ny måde. Det lykkedes ikke
at finde en formand, og vi har haft et kollektivt formandskab mellem Rene, Niels-Jørgen, Kim og Lene. Fra
starten brugte vi meget tid på en nøjagtig opgave fordelingen, samt at lave en detaljeret årsplan. Det har
været en særdeles lærerig proces, og trods en del skepsis, har det faktisk kørt okay, Er klar over at der er
plads til forbedringer.

Ungdom
Da det nye ungdomsudvalg startede oktober 2009, var vores mål ganske enkelt at gennemføre sæsonen, og
holde på både spillere og trænere. Ikke de helt store ambitioner kan man måske nok sige, men for os er det
vigtigt at bygge op nede fra i et tempo og niveau, der kan følges op også fremadrettet.
Opgaven er ganske enkel – vi skal have så mange som overhoved muligt til at spille håndbold og helst i NH
og Nordlands Hallen. Hallen skal være omdrejningspunktet, hvor det er spændende og sjov at komme. Med
sækkestole, spil og Wii har NH og Nordlands Hallen forsøgt at skabe et hyggeligt sted for vores børn og
unge. Vi synes, det er lykkes, og der er ofte ikke-håndboldspillere i hallen. Så er det vores opgave at sørge
for, at de har håndbold sko med næste gang de kommer.
Det er vigtigt, at vi har nogle faste traditioner i klubben, som der med spænding bliver set frem til, og talt
om fra år til år. Vi har naturligvis vores juleafslutning og årsafslutning. Men for andet år gennemføres i år en
tur til vores venskabsklub i AG. Det er hele ungdomsafdelingen, der tager af sted, og vi kommer hjem med
lommen fuld af gode oplevelser både socialt og håndboldmæssigt.
I september 2010 havde vi DHF´s udviklingskonsulent Nicolai N. Christensen i Nordlands Hallen med ”DHF´S
Håndboldkaravanen”. Om formiddagen var det 0. – 2. klasse, det som vi kalder mini eller u/8 og om
eftermiddagen var det de lidt større klasser fra 3. til 5. Et mylder af liv uden lige og mange potentielle
håndboldspillere. Det var en utrolig god dag og arrangement bar frugt!
Vi fik flere nye spillere, og startede blandt andet sæsonen med 13 nye u/6 (dvs børnehaveklasse)
Mini – vi har ca. 30 til træning hver gang. Vi er dejligt mange frivillige, og stævnerne er indtil videre forløbet
i fin stil med mange stjerner på banen hver gang.
U/10 – det er nogle årgange vi på specielt drengesiden er utrolig stolte af. Nr. 1 i rækken og med så god
tilslutning, at vi efter jul meldte endnu et hold til, som bliver bedre og bedre.
Pigerne fik vi heldigvis også i gang, og også her er der fremgang at spore for hver gang.
u/12, u/14 piger og u/14, u/16 drenge – trods en ihærdig indsats, viste det sig desværre umuligt at finde
spillere nok til et hold. Det er en rigtig kedelig udvikling, og kan om nogle få år mærkes helt op til vores
senior damer/herrer.
u/12 drenge – Efter er stort stykke arbejde med at få spillerne frem og ud af hullerne, er u/12 rigtig godt på
vej. Med ca. 10 spillere er udviklingen særdeles positiv, og resultaterne skal nok komme.
u/16 piger – Med NH som den bærende kraft bag ø-holdet, har vi naturligvis også haft et NH hold med i den
lokale række. Holdet klarer sig rigtig godt og ligger i skrivende stund nr. 2 i rækken.
Der er ingen tvivl – der skal ”slås” for hver en håndboldspiller – det bliver sværere, tilbuddene er mange og
der er ikke mange børn at ”tage” af.
Det er en udfordring, men heldigvis er vi mange hænder, som er enige om målet.

Senior
I sæson 2009/2010 klarede begge vores 3. divisions hold at blive i rækken, så de var klar til endnu en
sæson. Vi vidste på forhånd, at der var vanskelige vilkår for 3. divisions holdene. Der er kamp om
sponsorkronerne og det har vist sig vanskeligt at skaffe en stor nok trup til såvel herrer som damer. Det er
som med ”Hønen og æggene” – hvad kom først?
Vi besluttede at give 3. division et helhjertet forsøg. Med spillernes ja og trænere på plads gik træningen i
gang, og sæsonen nærmede sig. På damesiden viste det sig desværre hurtigt, at træner og spillere ikke
havde som løsning på opgaven, og kort efter starten på turneringen måttet der skiftes ud på
trænerpladsen. Det blev heldigvis løst i god ro og orden, og Birgit Sonne og Jacob Poulsen har løst opgaven
til alles tilfredshed. 3. division Herrer har været lidt ”op af bakke” hele sæsonen, og det har der været en
del grunde til, trænerproblematik og spiller indstilling m.m. men er blevet løst.
Point kniber det imidlertid med og det er endnu uvist om vi fortsat kan have 3. divisionshold i begge
rækker. Det afgøres af resultatet, spillerne og sponsor kronerne. Der bliver brugt mange ressourcer såvel
menneskelige som økonomiske på de 2 hold og vi må i bestyrelsen tage stilling til spørgsmålet inden for den
nærmeste tid.
I den lokale turnering går det imidlertid godt. Vores damehold blev nr. 2 i sidste sæson, bare 3 mål (ikke
point) dårligere end ÅIF, men i år ligger de på en lun førsteplads og der er ikke givet mange point væk.
Spiller grunderlaget er ikke så stort som vi kunne ønske, så det må være opgaven for den kommende
sæson.
Herrerne er til gengæld mange til træning og også her er der gode resultater. Det bliver nok ikke til en
førsteplads, men et godt resultat under alle omstændigheder. Det bliver nok lidt som sidste år, lige under
toppen, men det er heller ikke nemt når man ikke kan stille samme hold fra gang til gang, p.g.a. spiller
bliver hentet op til 3. division ( 2. holdets lod)

Økonomi
Kort fortalt ser det således ud, et merforbrug på kr. 16.000 i forhold til budget.. (Regnskab vedlagt)
Indtægter kr. 264.817,00 (budget tkr. 307,5)
Udgifter kr. 607.557,30 (budget tkr.633,9)
netto
kr. 342.740,30 (budget tkr. 326,4)
ASG 64,1% = kr. 219.696,53 (budget tkr. 209,4)
TIF 35,9% = kr. 123.043,77 (budget tkr. 117,0)

Diff
Diff
Diff i alt

-42683,00
+26342,70
-16.340,30

ASG har betalt jf. regnskab kr. 191.317,02 og skylder derfor kr. 28.379,51
TIF har betalt jf. regnskab kr. 119.883,01 og skylder derfor kr. 3.160,76

Afslutning
Endnu en håndbold sæson går på hæld, og vi er i fuldgang med planlægningen af den kommende sæson. Vi
glæder os over de mange hænder, der hjælper med at få det til at gå op i en højere enhed. Der er et hav af
opgaver, som skal løses – tøjvask, sponsorer, tilmelding, træning, afslutning, kamp, dommere, halledelse
osv osv. 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
upåklageligt og en stor tak til Brian og bestyrelsen for sæson 2010/2011.
En særlig tak skal der lyde til ASG og TIF, samt sponsorer, foruden hvem det slet ikke var muligt!

