NH beretning 2011
Beretningen for 2011 har vi igen valgt at opdele i ungdom, senior og lidt økonomi. Da vi har en sæson, der
går på tværs af kalenderåret, kan det være lidt vanskeligt at dele det helt skarpt op. Men vi havde 2
rækkevindere i sæson 2010/2011 nemlig vores U10 drenge og vores damesenior (Bornholmsserien), de skal
lige nævnes.
Ungdom
Vores mål i det forgangne år var at bygge op nede fra i et tempo og niveau, der kan følges op fremadrettet.
Det begynder så småt at kunne ses og drengesiden er stor og god, men pigesiden er vi meget bekymrede
for. 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.
Vi mener, det er vigtigt med gode traditioner og spændende arrangementer udover selve
håndboldtræningen. Hallen er omdrejningspunktet, hvor det er spændende og sjov at komme. Her nævnte
vi i sidste års beretning, at vi med sækkestole, spil og Wii har skabt 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 håndboldsko med næste gang de kommer.
I august afholdt vi DHF´s håndboldskole fredag – søndag med 50 børn. Det er et stort arrangement, og det
var heldigvis særdeles vellykket, hvor vi var begunstiget af et super vejr. Der er allerede stor tilslutning til
den kommende håndboldskole i august 2012.
I september 2011 havde vi igen DHF´s udviklingskonsulent Nicolai Hockerup. I Nordlandshallen 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!
Årets højdepunkt var så absolut den 3. november, hvor vi havde besøg af AG København med Joakim
Boldsen, Kasper Hvidt og Lars Jørgensen i spidsen. En helt igennem fantastisk dag, hvor vi inviterede alle
bornholmske u/10 og u/12 spillere til en stor oplevelse. Det blev til små 200 børn i Nordlandshallen, og får
vi chancen, så gør vi det igen!
Af faste traditioner har vi vores juleafslutning og årsafslutning. Desuden har vi i år for 3. år i træk en tur til
vores venskabsklub i AG København. Det er hele ungdomsafdelingen fra u/10, der tager af sted, og vi
kommer hjem med lommen fuld af gode oplevelser både socialt og håndboldmæssigt.
Lidt om hvert hold:
u/8 Mini – igen til denne sæson har vi har godt fat i den ny årgang, og der er omkring 30 til træning hver
gang. Vi har et virkelig godt samarbejde med Kongeskærs skolens SFO, som sørger for, at børnene kommer
frem og tilbage, og forældrene kan derfor trygt sende deres barn til håndbold.
Vi har deltaget i den lokale DGI turnering med 5 alm. stævner samt årets højdepunkt overnatningsstævnet. Med 4 – 5 hold ved hvert stævne er det fantastisk med de 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 er utrolig stolte af. Drengene er tilmeldt i både HRØ samt DGI turnering. I
først nævnte har vi 2 hold, og de ligger nr. 2 og 3 – det er rigtig godt gået! I DGI turneringen har vi 1 hold
med som ligger som nr. 2.

Pigerne kniber det til gengæld med. Dels er der ikke mange piger i årgangen, og desuden har næsten ingen
haft lyst til håndbold. Derfor har vi samlet alle pigerne under Ulla Ekvalls beskyttende vinger på u/12.
U/12 pigerne – er som sagt lagt i Ullas hænder. På et utrolig spinkelt grundlag er det lykkes hende og
pigerne at få 10 – 12 spillere frem. De deltager også i begge turneringer og klør på med en utrolig vilje.
U/12 drenge – Endnu et par årgange, hvor der er fantastisk tilslutning og 2 hold. Der er deltagelse i både
HRØ og DGI turnering. I HRØ turneringen er det pt. en 2. og 4. plads og i DGI en flot første plads. Sidste
nævnte er særdeles vigtig da den giver adgang til en tur til DGI´s Landmesterskaberne, hvor nogle af
drengene allerede har været af sted de seneste 2 år.
Senior
Vi vidste på forhånd, at det ville blive vanskeligt for 3. divisions holdene mod afslutningen af sæson 10/11.
Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, at vi efter mange år med et herrehold i udenøs turnering
måtte indse, at der ikke længere var et spillermæssigt grundlag.
Der er heldigvis nogle gode årgange på vej på Bornholm, og arbejdet i Team Bornholm med vores fælles
ungdomshold fra u/14 fungerer godt. Vi mener derfor, at der er grund til optimisme, og der vil sikkert snart
igen være et senior herrehold i en udenøs turnering.
På dameside var sæsonens opgave i kvalifikationsrækken. Men august blev vi ringet op fra HRØ om, at der
var blevet en plads ledig i 3. division. Det var godt nok ikke i den sædvanlige pulje 6, men i pulje 5 som
indebar ture til både Fyn og Lolland Falster.
Vi besluttede, at give 3. division et helhjertet forsøg, og med spillernes ja og træner Michael Mortensen på
plads, gik træningen og sæsonen i gang. Desværre har det vist sig særdeles svært og truppen har været
ramt af skader og spillere som valgte at stoppe. Derfor kniber det med point, og det er endnu uvist om vi
fortsat skal spille i 3. division eller i kvalifikationsrækken. Det afgøres af de sidste kampe, spillerne og
sponsor kronerne. Der bliver brugt mange ressourcer såvel menneskelige som økonomiske på holdet.
I den lokale turnering går det imidlertid resultatmæssigt godt. Vores damehold ligger på en sikker
førsteplads, og der er ikke givet mange point væk. Herrerne ligger i skrivende stund på en 5. plads, men der
er kun 2 point til 3. pladsen og håbet for en bedre placering er intakt.
Spillerunderlaget for både herrer og damer er meget spinkelt, og seniorudvalget har en stor opgave foran
sig. Inden tilmelding af hold til den kommende turnering skal vi have klarlagt, hvor mange spillere der er til
rådighed - og endnu vigtigere - har lyst til at spille. Det er en næste ubærlig tanke, at NH ikke har minimum
1 herrer og 1 damehold i den lokaleturnering.
Økonomi
Vi har leveret et godt regnskab for 2011, da vi har brugt ca. 100.000 mindre end budget, dog er der nogle
naturlige forklaringer til dette. For det første stoppede vi vores samarbejde på herre siden og trak vores 3.
div. herrer, og det har givet os 60-65.000 besparelse. De resterende op til de 100.000 er hovedsagelig
rejseudgifter, som vi har sparet. Vi har stort set kun rejst med båd, det har så kostet lidt flyttegebyrer men
vi har sparet flybilletterne. Damerne har ikke rejst til en cup kamp, da vi i januar trak holdet ud af cuppen,
kunne ikke få kampen planlagt. Og til denne sæson har vi fået en god aftale med Buss Person i Sverige, som
henter os i Ystad, køre til kamp og retur igen til Ystad. Vi havde indtægter (i 1.000 kr.) på 220, udgift på
470, en bundlinje på -270, TIF´s andel 90 og ASG 180.

Afslutning
Samarbejdet i forretningsudvalg og bestyrelsen har fungeret godt, ligesom vores kollektive formandskab
mellem Rene og Lene også fungerer godt, og vi vil lægge op til at det fortsætter. Fra starten brugte vi meget
tid på en nøjagtig opgave fordelingen, samt at lave en detaljeret årsplan og det har faktisk kørt upåklageligt.
Det har vist sig at når opgaverne er fordelt ud i senior og ungdomsudvalg med flere, kan vi godt slå FU og
bestyrelsen sammen og derved få lidt færre møder. Det vil vi senere orientere nærmere om når vi når til
punkt 3.
Planlægningen og overvejelserne af den kommende sæson er i fuldgang. Der er et hav 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 upåklageligt og en stor
tak til Brian og bestyrelsen for sæson 2011/2012.
En særlig tak skal der lyde til ASG og TIF, foruden hvem det slet ikke var muligt!

