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NH Håndbold Beretning 2017
NH Senior

Team NH´s damer sluttede sæsonen 2016/17 af med en 3. plads i kvalifikationsrækken.
Det var der vist ikke mange, der havde regnet med, når vi så, hvor mange spillere vi
havde til rådighed, da sæsonen startede.
Man havde lukket Team Bornholms U18 damehold fra sæsonstart.
Det kom os til gode, da der var et par spillere, som vi kunne benytte på vores damehold.
Damerne kæmpede bravt og tabte kun 2 kampe ud af 11 spillede i anden halvdel. De
gjorde det så godt, at vi var tæt på den eftertragtede 2 plads i rækken. Den kunne have
givet os mulighed for at spille kvalifikationskampe om oprykning til 3 div. Det var kun 2
point der skilte os og KSG.
Vi blev desværre igen ramt af hold som ikke syntes, at de havde lyst til at tage turen til
Bornholm og spille håndboldskamp. Vi må konstatere, at vi og holdene fra København
ikke har helt samme holdning/indstilling til princippet om, at man spiller de kampe, der
er i turneringen, uanset hvor de afvikles!!
En af de aflyste kampe blev desværre den sidste hjemmekamp, hvor vi altid har
sildebord .
Vi fik hurtigt arrangeret en kamp mod Team Bornholms U16 drengene, som damerne
desværre tabte. Vi fik dog afsluttet sæsonen med en kamp.
Vi havde faktisk ikke regnet med at der ville blive noget damehold til sæsonen
2017/2018.
Holdet stod uden en træner og holdleder. Ruth Schou og Pia Johansen havde takket nej
tak til endnu en sæson og som vi ved, er det rigtig svært at finde en ny træner her på
Bornholm.
Lige før sæsonopstart fik vi en aftale med Camilla Schou og Louise Lindholm, som
gerne ville udgøre det nye træner team.
Dermed kom dameholdet i gang.
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Vi vidste, at vi ikke havde mange spillere. Derfor fik vi lavet en aftale med Team
Bornholms U18 damer om, at vi kunne bruge nogen af deres spillere. Spilleprogrammet
for hjemmekampene blev lagt, så U18 pigerne kunne nå at spille både U18 og hjælpe
vores damer. Udekampene har været lidt sværere at koordinere.
Allerede inden sæsonens start måtte 2 hold trække sig ud af rækken med det resultat, at
vores første kamp blev aflyst. Vores anden kamp kom vi heller ikke til spille, da Amager
ikke kunne stille hold. Til 3. kamp meldte Tårnby afbud på grund af skader/sygdom,
men var villig til at spille den på et senere tidspunkt.
Der blev således kun spillet 8 kampe i første halvdel fordelt med 5 vundne (incl. 1 uden
kamp), 3 tabte og 1 uafgjort. Det har indtil videre givet en placering midt i rækken.
Mixhold
Som noget nyt i denne sæson har vi et mixhold, og der deltager vi i både DGIturnering
og DGI Max total stævner. Der er desværre kun tilmeldt 4 hold i turneringen. Vi møder
hinanden 2 gange i løbet af sæsonen og får spillet lidt hygge håndbold. Vi deltog i et Max
total stævne imellem julen og nytår i Bornholms Idræts- og Kultur Center. Her var vi
mellem 50 og 60 spillere, der spillede mod hinanden og afsluttede med fællesspisning,
Det var et utrolig hyggeligt socialt arrangement og en dejlig måde at nyde håndboldspillet
på.
NH ungdom
Vores håndboldhjerter banker særligt for vores ungdomsafdeling. Vi værner om
holdsportens værdier som sammenhold, holdånd og fællesskab.
Omdrejningspunktet er naturligvis håndbolden, men vores traditioner er vigtige og
bidrager i stor udstrækning til, at vi forsat har mange børn i vores afdeling. Vi tilstræber
at lave spændende arrangementer udover selve håndboldtræningen.
Af faste traditioner har vi vores jule- og årsafslutning. Desuden har vi for 8. år (2017)
arrangeret en ungdomstur til Sjælland for hele ungdomsafdelingen fra U10. Vi var afsted
i januar og besøgte Helsinge Håndboldklub.
Alle hold fik spillet kamp og der blev heppet fra tilskuerrækkerne. Om aftenen var vi til
Is-disco i Gentofte Ishockeystadion – ”øndefuldt” og sjov.
Ungdomsturen er et arrangement, der bliver set frem til hele året og vi kommer hjem
fyldt op med gode oplevelser både socialt og håndbold-mæssigt. Den kvikke vil
registrere, at vi i 2019 skal på ungdomstur nr. 10
– det skal naturligvis fejres.
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Også U8 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.
I september havde vi igen ”DHF´S Håndboldkaravanen” i Bornholms Idræts- &
Kulturcenter. Over 2 dage havde vi 0. – 5. klasse fra såvel Kongeskær som Svartingedal
– ca 120 børn i alt. Et mylder af liv uden lige og mange potentielle håndboldspillere.
I såvel sæson 2016/17 som i den igangværende sæson 2017/18 har vi haft hold i alle
lokale rækker både DHF & DGI. Vi er privilegerede med dejligt mange børn i
håndboldafdelingen og strækker os nu fra U8 til U14 samt flere spillere på U16 og U18.
De sidste nævnte årgange har ikke haft en lokalrække på Bornholm, men spiller med på
vores fælles elitehold i Team Bornholm.
For os i NH er det vigtigt at bevare og pleje bredden - lige så vigtigt er det dog også at
holde gejsten høj hos de, 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 drenge og piger.
Der er heldigvis et godt samarbejde klubberne imellem, og vi bestræber os på at holde liv
i hinanden. 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.
NH Håndbolds Økonomi
Isoleret set har vi brugt 50.000 mindre end budgetteret.
Der ligger nogle årsager til grund for det tal.
På kontoen Rejsefond ligger der en merindtægt på 14.000.
Det skyldes den ændring fra Håndbold Region Øst at de nu fremover udbetaler
rejsetilskuddet i den halvdel af sæsonen de tilhører. Dette giver et mere retvisende
billede for de næste år. Men det betyder også, at vi i 2017 har fået tilskud for 3 halve
sæsoner.
På udgiftsiden har vi sparet 20.000 på rejse kontoen.
Her har sæsonen budt på en rejse mindre. Et hold har trukket sig og vores damer har
ikke rejst med fuldt hold.
På kontoen Stævner figurerer der en indtægt. Dette skyldes et hensat belønningsbeløb på
5.000 fra 2016, som er trykket ind i regnskabet igen her i 2017.
På kontoen Holdfællesskaber har vi brugt godt 7.000 mindre end budgetteret. Budgettet
lød på 16 spillere. Vi har kun 13 og vi har opkrævet halvdelen af udgiften hos de enkelte
spillere ( 400 kr ).
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Vi har et merforbrug på Sponsorpleje. Vores store arrangement “Håndboldens Dag” har
vi valgt at bogføre på denne konto og dette giver et overforbrug.
Samlet set har NH håndbold leveret et flot regnskab.

En særlig tak…
Der skal lyde en særlig tak til NH’s sponsorer, der gør livet noget lettere for vores
håndboldsafdeling. Lige fra vores hovedsponsorer, der støtter vores damehold –
tøjsponsorer, der klæder vores spillere på til enkelte donationer ved vores arrangementer
og ungdomsture.
Tak til den bornholmske presse for dækning, når håndbolden ruller i NH.
Hallen er omdrejningspunktet, hvor det skal være spændende og sjovt at komme. Tak til
Brian og Alf for altid at bakke op om vores initiativer og skøre påfund.
Tak til Kongeskærskolen for et værdifuldt samarbejde – forhåbentlig for begge parter og
uden skolen vil vi vove påstanden – ingen håndbold.
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