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NH beretning 2013

Beretningen for 2013 har vi igen valgt at opdele i ungdom, senior og lidt økonomi.

Ungdoms beretning

I ungdomsafdelingen værner vi om vores traditioner og forsøger at lave spændende arrangementer udover selve
håndboldtræningen. Hallen er omdrejningspunktet, hvor det skal være spændende og sjovt at komme.
Af faste traditioner har vi vores jule- og årsafslutning. Desuden har vi for 4. år (2013) arrangeret en ungdomstur til
København for hele ungdomsafdelingen fra u/10 i marts måned. Det er et arrangement som der bliver set frem til
hele året, og vi kommer hjem fyldt op med gode oplevelser både socialt og håndboldmæssigt. Også u/8 har deres
tur – den går dog ”kun” til Rønne. Det er DGI, der hvert år arrangerer et af de 6 årlige stævne med en overnatning
og besøg i svømmehal.
I september havde vi igen ”DHF´S Håndboldkaravanen” i Nordlandshallen. 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!
Lidt om hvert hold:
U/8 Mini – vi har omkring 40 glade børn fra 0. – 2. klasse. Det store antal har resulteret i, at vi både i sæson 12/13
og 13/14 har måttet dele børnene op på 2 træningstider. Der er et virkelig godt samarbejde med Kongeskær
skolens SFO, som sørger for, at børnene kommer frem og tilbage, og forældrene kan derfor trygt sende deres barn
til håndbold. Ann-Charlott Hansen har fået nogle helt nye hjælper, kombineret med rutinerede kræfter.
Vi deltager i den lokale DGI turnering med 5 – 6 hold hver gang. Der er flot stil og mange stjerner på banen hver
gang.
U/10 – Sæson 12/13 sluttede helt fantastisk for de gæve gutter. Med Claus Larsen og Lisbeth Jensen i spidsen
spillede de sig til en 2. plads i DGI turneringen samt i HRØ turneringen. I weekenden den 13. – 14. april tog de til
HRØ´s finalestævne i Helsinge, og tog flotte sølvmedaljer med hjem! I indeværende sæson har Trine Arvidsen og
Lene Frigaard overtaget holdet. De er 10 seje drenge, og det er tæt i begge turneringer. Der er desværre kun 3
piger, og for sæson 13/14 har vi lavet en aftale med Nexø, sådan at de også får spillet nogle kampe!
U/12 pigerne – var i Ulla Ekvalls hænder i 12/13. De deltog i begge turneringer, og sluttede på en flot 3. plads i HRØ
turneringen af 7 hold. Desværre har vi til 13/14 mistet en del spillere med det resultat, at der ikke er nok til et hold.
U/12 drenge – Sæson 12/13 havde en fantastisk tilslutning og 2 hold. Der er deltagelse i både HRØ og DGI turnering
under ledelse af Brian Arvidsen og Rikke Thisen. I HRØ turneringen blev det til en 1. og 3. plads, og i DGI en flot
anden plads. I april tog de til Helsinge sammen med u/10 drenge, og tog en flotteste af alle medaljer med hjem –
GULD.
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I indeværende sæson har Ulla Ekvall overtaget drengene, og succes fortsætter. De er klar til LM med DGI, og ligger
på 2. pladsen i HRØ.
U/14 drenge – I 12/13 var med 2 meget små årgange, og det så på forhånd lidt tungt ud. Heldigvis fik Ruth Schou
og Mette Hansen fat i nogle ekstra kræfter, og det blev til en flot 2. plads i en række med 5 hold og meget stor
niveau forskelle. I indeværende sæson 13/14 ser det rigtig godt ud. De er dygtige, ja faktisk spiller 9 af spillerne på
Team Bornholms elite hold u/14 og u/16. I den lokale turnering ligger de lige nu, med få kampe tilbage, på en
første plads.
Alt i alt en rigtig god ungdomssæson.

Senior beretning

Vi kan se tilbage på 2013 som et middel modigt år for senior håndbolden på Bornholm.
Herre håndbold var der lidt af i starten af året, 5 hold var tilmeldte fra starten af turneringen 2012/13, men
efterhånden som vi kom hen i sæsonen, var der kun 3 hold tilbage, 2 fra Midtbornholm og et fra NH.
I efteråret var det så slut med herrehåndbold her på øen.
Damerne kæmper stadig for at overleve, men det ser meget svært ud. Der er kun 3 hold tilmeldt i den nuværende
sæson, som vi ligger til at vinde allerede nu før sæsonafslutning.
Vi gjorde rent bord i foråret ved at vinde både dameserie1 og oldgirls rækken, vi kunne desværre ikke deltage i
DGI`s landsmesterskaber, da det lå i en stor konfirmations weekend.
Vi meldte et mix hold til DGI turneringen i efteråret, i håb om at vi stadig kunne samle de få herrer/damer der
gerne ville spille håndbold i NH. Det gik faktisk også rigtig godt, vi fik en træningstid hver anden mandag, og
spillede kampe ca. en gang om måneden. Vi vandt vores kampe, men her til jul måtte vi drage den konklusion, at
der var fin opbakning til at spille, men ikke til at betale kontingent, især hos herrerne som synes de spillede for lidt
kampe til at ville betale kontingent.
3. divison
Damerne gik på juleferie i 2012 med 12 point. Dette blev 12 vigtige point da de kom rigtig skidt fra start i det nye
år, 2013. Holdet blev ramt af flere skadede spillere, men på trods af en smal spillertrup blev der kæmpet godt. Så
da pladsen i 3 div. blev sikret i fjerde sidste kamp mod Næstved/Herlufsholm, var det en stor lettelse. De endte
med 18 point som udgjorde en 8 plads ud af 12 hold.
Sæson 2013/14 tog Hans Jacob over som træner og gerne med Orlas hjælp til kondition/fysisk træning. Da
spillertruppen var lidt smal, ventede der et større arbejde for både træner og spillere.
Der har været rigtig god opbakning fra pigerne og det er også lykkedes at vinde alle deres hjemmekampe indtil
videre. Så i det store hele har 2013 været et godt år for 3div damer når man tænker på hvor lille spillertruppen er.
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Økonomi.
I 2013 har vi
Indtægter for kr. 149.369 mod budget på 150.700. Udgifter på kr. 391.418 mod budget på 443.000
Så vi ender på et underskud på kr. 242.049 mod budget på 292.300, så vi levere et regnskab der er 50.000 bedre
end budgetteret.
I store træk, så skyldes det lidt lavere aktivitets niveau som påvirker regnskabet hele vejen rundt på udgifts siden,
men vi har kunnet holde vores indtægtsbudget. Og så har vi sparet meget på rejseudgifter til vores 3. div. Damer,
og det skyldes at vi ikke har deltaget i pokal turnering og at vi har været gode til at få planlagt vores udekampe så
rejsetid og pris er blevet væsentlig billigere.
Hertil skal så også nævnes at vi har bogført en gammel gæld i regnskabet på 48.000, som har stået på vores
balance i mere end 5 år.
Afslutning
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 igen upåklageligt og en stor tak til Brian og bestyrelsen for 2013.
Der er også en tak til ASGs-Venner for tilskuddet til vores ungdoms tur i marts 2013 og for samarbejdet ved
folkemødet .
En særlig tak skal der lyde til ASG og TIF, foruden hvem det slet ikke var muligt!

