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NH beretning 2014
Beretningen for 2014 er opdelt i ungdom, senior og lidt økonomi.

Ungdoms beretning

At aflægge en beretning midt i sæsonen giver altid lidt udfordringer. Vi har næsten glemt,
hvordan sidste sæson sluttede i marts/april, og vi er endnu ikke færdige med indeværende
sæson.
Lidt om hvert hold:
U/8 Mini – i sæson 13/14 havde vi omkring 40 energi-fyldte, glade børn fra 0. – 2. klasse og
det store antal betød opdeling træningstider. I indeværende sæson har vi været lidt færre
omkring 30, men der er stadig fuld fart på og god opbakning til DGI´s stævner med 4 alm.
stævner samt årets højdepunkt - overnatningsstævnet. Der er stadig et virkelig godt
samarbejde med Kongeskær skolens SFO.
I indeværende sæson har vi fået flere helt unge ungdomstrænere. Blandt andet på U/8, hvor
3 U/14 drenge giver et nap med.
U/10 drenge og piger – nogle meget friske gutter, som sluttede af på en anden plads i både
DGI og HRØ. Desuden var der 3 piger, som var særdeles flittige til træning. De spillede
kampe med Nexø´s piger, som manglede nogle flere hænder. I indeværende sæson har U/10
piger endelig fået deres eget hold med ca. 10 piger og Ulla Ekvall i spidsen sammen med 2
af vores u/14 piger. Det er skønt vi kan beholde nogle U/14 pigespillere i klubben, når vi
desværre ikke kan tilbyde dem et hold at spille på.
U/10 drenge ligger rigtig godt til i turneringen 14/15 og 1. pladsen i HRØ´s turnering er
sikret! Billetterne til DGIs LM på Fyn er bestilt, hvor de deltager sammen med vores U/12
drenge.
U/12 drenge – Et par gode årgange deltog i 13/14 både HRØ og DGI turnering under ledelse
Ulla Ekvall. De blev nr. 2 i HRØ og nr. 1 i DGI turneringen. Ved LM blev det til en flot 5. plads.
I denne sæson har Marc Andersen og Bjørn Madsen taget sig af trænergerningen, og det ser
særdeles fornuftigt ud. I HRØ turneringen er det pt. en 1. plads og en 3. plads i DGI.
U/14 & 16 drenge – vi har ikke mange u/16 spillere og vi har desværre ikke meget at tilbyde.
Der har ikke været en turnering, hverken sidste eller indeværende sæson på Bornholm.
Spillerne har deltaget på Team Bornholms hold. U/14 deltog i en lille række med 4 hold,
hvoraf et var U/16 piger fra Viking. Her var de helt suveræne og vandt uden problemer. I år
er det ikke meget bedre - en række med 3 hold og kun 4+1 på banen. Til gengæld udgør
NHs drenge hele Team Bornholms U/14 drenge hold, som klarer sig rigtig godt – og er
næsten vores.
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Vi værner om vores traditioner og forsøger at lave spændende arrangementer udover selve
håndboldtræningen. Det ændre ikke ved, at hallen er omdrejningspunktet, hvor det skal
være spændende og sjovt at komme.
For 5. år afholdt vi vores ungdomstur til København for hele ungdomsafdelingen fra U/10 i
februar måned 2014. Det blev til DGI svømmehal, leg i fælledparkens kæmpe legeområde
med multibaner og et brag af en håndboldkamp i Brøndby Arena, som en perfekt afslutning.
Det er et arrangement, som der bliver set frem til hele året, og vi kommer hjem fyldt op af
gode oplevelser både socialt og håndboldmæssigt.
Sidst i marts måned afsluttede vi sæsonen med biograftur og aftensmad i Nordlandshallen.
Bagefter var der traditionen tro uddeling af årets spiller og året fighter.
I september havde vi igen DHF´s udviklingskonsulent i Nordlandshallen med ”DHF´S
Håndboldkaravanen”. Fra morgenstunden var det 0. – 2. klasse, det som vi kalder mini eller
u/8, og senere var det de lidt større klasser fra 3. til 5. For første gang lykkes det at få
Svartingedal med, og det betød et mylder af liv uden lige med ikke mindre end 270 børn,
som fik prøvet kræfter med håndbolden.
Juleafslutningen holder vi opdelt i henholdsvis u/8 og resten af ungdomsafdelingen. Der
bliver lavet sjov og ballade i hallen og vi slutter af med saft og æbleskiver i cafeteriaet.
Skoledebatten, skolereformen har fyldt meget i 2014. Det bliver uhyggelig spændende at
følge afslutningen og beslutningerne i skolestruktur debatten. Det er afgørende på mange
fronter. De bornholmske håndboldklubber har sammen afleveret et høringssvar til
kommunen, som vi medvirker til at vi på Bornholm også fremover har skoler og klubber på
hele øen.

Senior beretning

3 division damer sluttede sæsonen 2013/14 med at blive placeret som nr. 6 med 19
point for 20 kampe, og det må betragtes som meget tilfredsstillende, da vores
spillertrup har været meget smal.
Vores videreeksistens i 3. division blev definitivt afgjort d. 23. marts 2014, da
bundholdet Dalby taber deres kamp. Nu var det helt sikkert at vi havde sikret os
endnu en sæson i 3. division, så derefter kunne pigerne spille lidt mere frit i de sidste
3 kampe, hvor henholdsvis to blev vundet og en tabt.
Sæsonen 2014/15 bød på puljeskift i 3. division. I den forgående sæson lå vi i pulje 5,
men i denne sæson røg vi i pulje 6, som siges at være en stærkere pulje.
Hans Jacob Poulsen fortsatte som træner, og med en god tilgang fra U-18 spillere fra
Team Bornholm betød det en bredere spillertrup. En spændende udfordring for
træneren blev, at få holdet spillet sammen på kort tid.
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Før sæsonstart tog 3. division damer til et træningsstævne i Bjæverskov, som havde
fokus på at ryste de to hold sammen, både socialt og håndboldmæssigt.
Første halvdel af sæsonen blev som forventet rigtig svær. På trods af en bredere
spillertrup lykkedes det kun holdet at få 6 point ud af 11 kampe før jul. Det skal
siges, at dette var på hjemmebane.
De 6 point betyder, at anden halvdel af sæsonen bliver svær og der skal kæmpes for
hvert eneste point.
I skrivende stund ligger holdet nr. 10 med 9 point. De resterende kampe skal helst
vindes for at bibeholde håbet om et fremtidigt bornholmsk hold i 3. division.

Økonomi.
I 2013 har vi
Indtægter for kr. 172.980 mod budget på 168.700.
358.200

Udgifter på kr. 308.130 mod budget på

Så vi ender på et underskud på kr. 135.150 mod budget på 189.500, så vi levere et regnskab
der er 54.000 bedre end budgetteret.
Igen i år er der et lavere aktivitets niveau end vi håbede på, og så har vi også skåret helt ind
til benet med vores rejse omkostninger for 3 division damer. Vedrørende indtægterne var vi
heldige at få den del større rejsetilskud end forventet, det var godt da vi mistede 3
hovedsponsorer for 3. division og kun fik en ny. Så vores store udfordring i 2015 bliver at
skaffe flere hovedsponsorer til det bedste håndboldhold på øen.
Afslutning
Planlægningen og overvejelserne af den kommende sæson er i gang. Der er masser 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 2014.
En særlig tak skal der lyde til ASG og TIF, foruden hvem det slet ikke var muligt!

