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NH Håndbolds beretning 2016
NH ungdom
I beretningen plejer vi at fortabe os i resultater og placeringer, men alle detaljerne
springer vi over i år. Dem er der alligevel ingen, der kan huske.
Sæson 2015/16 sluttede med flere orange mesterskabsflag på bordene ved
afslutningsfesten og særligt på drengesiden er vi stærke. I september løb første
etape af ”Idræt på tværs” i samarbejde med Kongeskærskolen af stablen blandt
andet med håndbold på programmet for 0. – 6. klasse. Tanken er, at vi (ASG, TIF
og DGI) introducerer så mange idrætter som muligt i 3 uger om efteråret og 3
uger om foråret. Første del har været en stor succes og når vi har klaret forårsetapen, må vi evaluere, om det er noget vi kan fortsætte med, og måske også gøre
til en tradition.
Vi er privilegerede med dejligt mange børn i håndboldafdelingen og strækker os
nu fra u8 til u14 samt flere spillere på u16 og 18. De sidste nævnte årgange har
ikke haft en lokalrække på Bornholm, men spiller med på vores fælles elitehold i
Team Bornholm.
Team Bornholm skal have et ord med på vejen i årets beretning. 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 de, der kan 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 drenge og piger.
Der er heldigvis et godt samarbejde klubberne imellem, og vi bestræber os på at
holde liv i hinanden.
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 7. år
(2017) arrangeret en ungdomstur til Sjælland for hele ungdomsafdelingen fra
u/10. Det er et arrangement, som der bliver set frem til hele året, og vi kommer
hjem fyldt op med gode oplevelser og energi både socialt og håndboldmæssigt.
Det kan som frivillig være let at forfalde til irritation over:
At mange skal rykkes for kontingent og stadig synes det er helt urimeligt at
betale.
At det er trænerens job og problem, at lille Kurt ikke har kørelejlighed til
Østermariehallen.
At forældrene ikke orker at melde afbud til kamp, så holdet mangler Karen
Amalie og kommer for sent fordi de venter forgæves.
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I år vil vi sætte fokus på, at det faktisk går godt. Med de mange børn følger nogle
ret fantastiske forældre. Nogen ser vi ikke så ofte, men de fleste er i hallen til
kampe, tilbyder kagebagning i forbindelse med arrangementer og stiller op under
Folkemødet til vores tjans hos Folkehøjskolerne. Det betyder rigtig meget for
børnene, men også for klubben og de øvrige frivillige.
Af frivillige har vi også mange trænere, holdledere, skobindere, næsepudsere,
vaskedamer, tapeklistrer, mikrofonholdere og mange flere. Uden dem var det slet
ikke muligt, men vi kan sagtens bruge flere.
Når vi summerer det hele op - alt i alt en rigtig god ungdomssæson.

NH Senior
Team NH`s damer fik et fantastisk 2. halvdel af sæsonen 2015/16.
Tvillingerne Sasja og Simone var vendt hjem fra rejse og Camilla Schou var også
kommet sig over sin skade. Nu havde vi lige pludselig 2 målmænd til at supplere
hinanden (Yvonne Dam var helt ude med en knæskade) og flere spillere kunne
skiftes ind både forsvars- og angrebsmæssigt.
Det gav tro på, at man igen kunne vinde håndboldkampe.
Vi spillede 12 kampe fra d. 10/1 til d. 10/4 og kun 1 af dem tabte vi og det var på
hjemmebane, med kun et enkelt mål mod VLI, som senere rykkede op i 3 div.
Nu avancerede vi så hurtigt i tabellen, at vi før jul lå på en 6. plads.
At vi endte op på en 3 plads med 30 point var der ikke mange, der havde regnet
med, da vi startede sæsonen 2015/16.
Vi vidste, at vi ville få svært ved at samle et damehold for sæsonen 2016/17.
Flere var flyttet over og nogle havde sagt helt stop. Vi diskuteres en del om det at
gøre forsøget var umagen værd. Ud over at der skulle findes spillere, skulle der
også tegnes nye sponsorkontrakter.
Med hjælp fra medierne og vores gode sponsorer, der stadig gerne ville have et
damehold på øen, turde vi melde ud, at vi havde et hold for sæsonen 2016/17.
Vi havde udvidet holdfælleskabet så vi nu var 4 klubber mod 3 før:
Nexø, Midtbornholm, Viking og NH.
Vi var alle spændte når vi startede vores træning i begyndelsen af august. Faktisk
havde vi ca 16-17 spillere på papiret, så Ruth Schou og Pia Johansen vidste, at
det ville blive en hård opgave at samle og holde på spillerne, da der er altid
spillere, der vil falde fra hen af vejen. Lidt held i uheld måtte Team Bornholm lige
før sæsonstart lukke deres U18 damehold og heldigvis var der et par af disse
spillere, som gerne ville spille hos os.
Der mødte 9 spillere frem til første træning og nu var vi ligesom i gang. Vi har
gennemsnitligt været ca 9 spillere til hver træning og nogle gange lidt mindre. Det
har givet lidt udfordringer ang. træningen, men dem, der har været, har givet den
max gas.
Vi har spillet 11 kampe før jul og det har fordelt sig med 5 tabte kampe og 6
vundne.
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Især på hjemmebane ser vi stærke ud og har ikke tabt endnu.
Når man ser på det overordnet og i forhold til, hvordan situationen var, da vi
startede sæsonen 2016/17 må vi være godt tilfredse. De spillere, der er tilbage,
vokser for hver kamp der bliver spillet. Det er dem, som vil det her hold, både
træningsmæssigt og vinde kampe.
NH Håndbolds økonomi 2016
I 2016 har vi indtægter for kr. 174.621 mod budget på 156.600
Udgifter på kr. 256.431 mod budget på 324.200
Så vi ender på et underskud på kr. 81.810 mod budget på 167.600, så vi leverer
et regnskab der er 85.790 bedre end budgetteret.
De korte forklaringer på det meget bedre resultat end vi havde budgetteret er:
Rejsefonden har givet 10.000 mere i støtte end forventet.
Diverse indtægt: TIK Taastrup har betalt 5.500 til os for at udeblive for kamp her
på øen.
Halleje: Timer for Team Bornholm hold betaler vi ikke længere, de bliver sendt til
Team Bornholm.
Holdtilmelding: der var ikke noget LM efter sidste sæson
Dommerudgifter: Der var indbetalt for meget i aconto i 2015
Rejseudgifter: Svensk kronekurs god for os, og så er der ikke rejst med 12 spillere
hver gang.
Stævner: Damer har ikke været på træningslejr.
Tøj + Rekvisitter: Vi har ikke købt bolde eller fyldt Lege-kasser op her i 2016.
Holdfællesskaber er blevet dyrere, det koster nu 800 pr spiller til Team Bornholm.
Så med disse punkter, ender vi faktisk med at bruge mindre end 50 % af vores
budget. Dette skyldes at vi kun har brugt det, der absolut var nødvendigt og vi
har været heldige med andre ting, så som svensk kronekurs, rejsefond og at TIK
Taastrup vælger at udeblive.
Sidst, men ikke mindst…
I Nordlandshallen ligger NH´s sjæl og her bliver drukket ufattelige mængder af
kaffe, spist toast og slik, hygget i sofaen, spillet spil, læst lektier og naturligvis
dyrket en masse håndbold med sved på panden – tak til Alf og Brian for aldrig at
sige nej og altid være der. Vi skal huske, at takke vores utrættelige sponsorer, der
stiller op gang på gang med stort og småt.
Inden vi slutter skal der sidst, men absolut ikke mindst lyde en stor tak til TIF og
ASG.
NH Håndbold
Februar 2017
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