NH

NORDBORNHOLMS HÅNDBOLDSAMMENSLUTNING

NH beretning 2012

Beretningen for 2011 har vi igen valgt at opdele i ungdom, senior og lidt økonomi.
Ungdoms beretning
Vores mål gennem de sidste år er langsomt, men sikkert ved at blive til virkelighed. På drengesiden har vi nu optil
u/14, mens det halter lidt på pigesiden. Som mange andre sportsgrene ”slås” vi for hver en håndboldspiller – det
bliver sværere, tilbuddene er mange og der er ikke mange børn at ”tage” af.
Vi værner om vores traditioner og forsøger at lave spændende arrangementer udover selve håndboldtræningen.
Hallen er omdrejningspunktet, hvor det skal være spændende og sjovt at komme.
I august afholdt vi DHF´s håndboldskole fredag til søndag med 50 børn. Det er et stort arrangement, og det var
heldigvis særdeles vellykket, hvor vi var begunstiget af et super vejr.
I september 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!
Af faste traditioner har vi vores jule- og årsafslutning. Desuden har vi for 4. år 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 med lommen fuld af gode oplevelser både socialt og håndboldmæssigt.
Lidt om hvert hold:
U/8 Mini – vi er begavet med 42 energi-fyldte, glade børn fra 0. – 2. klasse. Det store antal har resulteret i at vi har
måttet dele børnene op på 2 træningstider. Der er 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. AnnCharlott Hansen har gennem en årrække været primusmotor for træningen sammen med 4 – 5 hjælpere.
Vi har deltaget i den lokale DGI turnering med 4 alm. stævner samt årets højdepunkt - overnatningsstævnet. Der
har været 4 – 6 hold ved hvert stævne – i fin stil og med mange stjerner på banen hver gang.
U/10 – består af en meget stor årgang og en meget lille årgang. Claus Larsen, Lisbeth Jensen og Charlotte Knudsen
har fået flere piger frem, og vi har derfor spillet med et rent drengehold og et mix-hold. Vi er tilmeldt i både HRØ
samt DGI turnering. I begge turneringer ligger første holdet nr. 2 og i DGI-turneringen adskiller kun 4 mål os fra 1.
pladsen. I weekenden den 13. – 14. april tager et hold af sted til HRØ´s finalestævne, da Viking ikke vil deltage.
Andet holdet ligger på en flot 6 plads i en række med 8 hold.
U/12 pigerne – er fortsat trygt i Ulla Ekvalls 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. I HRØ turneringen
ligger vi nr. 3 af 7 hold. Ulla har haft stor hjælp af Jacob Mortensen som hjælpetræner.
U/12 drenge – Et par virkelig gode årgange, hvor der er 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 er det pt. 1. og 3. plads og
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i DGI en flot anden 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.
U/14 drenge – 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 pt. Ligger holdet på en flot 3 plads i en række med 5 hold og meget stor niveau
forskelle.
Alt i alt en god ungdomssæson med medlems fremgang.

Senior beretning
Vores herre og damehold i den lokale række fik kæmpet sig igennem den sidste del af turneringen 2011/12 ved at
få flyttet flere kampe, så man hele tiden havde spillere til rådighed for at få samlet et hold.Når vi skulle starte
sæsonen 2012/13, blev vi enige om, at vi måtte kunne stille 1 dame og 1 herrehold igen i den lokalerække, og et
OG og OB hold til DGI stævnerne.
Det lykkedes da også, og det går faktisk ret godt, damerne ligger suverænt nr. 1, herrerne har det lidt sværere,
men der er flere nye spillere, som ikke har spillet sammen før. OG og OB holdene vandt også ved DGI stævnerne.
OB dog uden, at spille en eneste kamp og OG damerne vandt ved, at vi var det eneste hold som ikke brugte
ulovlige spillere. Så indtil videre en fornuftig sæson for NH.
Der var flere hold tilmeldt i begyndelsen af sæsonen i både herre og dame rækken, men flere hold har igen måttet
trække sig ud af turneringen p.g.a. spiller og ledermangel, og det er desværre den tendens vi ser i flere klubber.
3 div. damer
2 halvdel af sæsonen 2011/12 blev et lidt blandet forår med skader og en meget smal spillertrup. Der blev alligevel
hevet 11 point hjem før sidste spillerunde, men man var ikke helt sikker på at det var nok. Det blev allersidste
kamp, ude mod Sakskøbing, som skulle blive afgørende om vores videre eksistens i 3 div.. Den blev vundet ret
overbevisende med 25-20, så nu var vi sikret et år mere.
Sæsonen 2012/13 havde vi søgt om at få lov til at blive i pulje 5, da holdene spillemæssigt ligger mere til vores
niveau. Det fik vi lov til, så der blev startet op med træning 3 gange om ugen, og det er også blevet belønnet med
12 point før jul. Lige nu er holdet ramt af skader og kæmper om en placering midt i rækken, for at undgå kval.
kampe.

Afslutning
Vi slog FU og bestyrelsen sammen her i 2012, da vi havde ungdoms- og seniorudvalg der fungerede så der var ikke
behov for at have FU- og bestyrelsesmøder. Det har fungeret rigtig godt, og så har vi jo i bonus fået lidt færre
møder.
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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 2012.
En særlig tak skal der lyde til ASG og TIF, foruden hvem det slet ikke var muligt!

