
 

 

Hashøj håndbold afdeling sæson 2014-15 

Afslutning for sæson 2013-14 blev markeret med en super hyggelig afslutningsfest, hvor godt og vel 250 

spillere og deres familier samledes i Gerlev til hygge, spisning og underholdning. Vi havde denne gang 

besøg af en deltager fra Team Rynkeby som kom og fortalte om dem selv og deres cykeltur  til Paris. Som 

vanen tro var der lotteri til afslutningsfesten og denne gang blev det til et overskud på 3034 kr., som blev 

givet til børnecancerfonden.       TAK FOR GAVERNE TIL LOTTERIET. 

Da det blev tid til sommertræning var  her rigtig mange hold i gang. Det er skønt og se der er så mange der 

vil spille håndbold året rundt. I sæsonens løb har der også været tid til en masse stævner. Her deltog Hashøj 

IF bla til Ørslev cup, Strandhåndbold, niveau stævner, sne cup i Tommerup, Dianalund cup ungdoms 

pokalkampe i HRØ og ikke mindst kampe i HRØ. 

Det kan nævnes at vores U18 piger vandt Ørslev stævnet.  

Vores u 12 piger har været til sjællandsmesterskaberne i 2014 og skal nu med til Danmarks mesterskaberne 

til maj i Hvidovre. 

U18 drengene 1. div ligger pt. nr. 1 i deres pulje, det samme gør U12 pige C og U12 drengene. 

Vi er kommet godt i gang med samarbejdet med Korsør omkring vores u16 og u18 drenge, som nu spiller 

under navnet HKS (Hashøj Korsør Slagelse). U16 drengene spiller i 1. Div. og u18 drengene har hold i 1. Div. 

og et i 2. Div. Det har været hårdt arbejde og krævet rigtig mange timer fra begge klubber, at nå dertil hvor 

vi er nu, men det har været det hele værd… syntes vi  

Vores u16 piger blev desværre hårdt ramt da deres træner valgte at forlade klubben, lige op til sæsonstart. 

Men held i uheld, så stod pludselig Korsørs u16 pigehold også uden træner. Så takket være vores gode 

kontakt og samarbejde klubberne imellem blev der indgået aftale om, at de skulle træne sammen, og de 

blev tilmeldt som ET hold. Spillerne har været super gode til at tackle denne tumult, og de skulle ikke bruge 

mange træningstimer på at finde hinanden. Det er der kommet et rigtig godt hold ud af. 

I håndboldudvalget har vi valgt, at vi vil prøve at inddrage forældre, spillere og andre interesseret lidt mere 

i udvalgsarbejdet, da vi mener det er vigtigt med nye ideer og meninger.  Det har vi gjort ved at lave nogle 

underudvalg, som man så kan vælge at blive en del af. Vi har erfaret at, der sidder mange derude, med 

rigtig gode tanker og ideer, men som ikke ønsker eller har tid til og være en del af selve udvalget. Så nu kan 



man ”nøjes” med kun og arbejde med lige det man brænder for. Har du lyst at høre mere om arbejdet i 

underudvalgene, så få en snak med en af os fra udvalget. 

For at slutte med det vi som vi startede med. Så holder håndboldafdelingen afslutning d. 17/4, hvor der 

igen i år vil være fællesspisning med eget medbragt mad, masser af hygge og selvfølgelig lotteri. I år vil 

pengene fra lotteriet gå ubeskåret til afdeling. Og hvis du skulle have lyst at bidrage med en gevinst til 

lotteriet, vil det være en stor hjælp.. 

Til slut en stor TAK til alle spillere, trænere, dommere, forældre, ja alle som er med til at gøre Hashøj 

håndbold til det den er.. 

Tak for i år, fra alle i håndboldudvalget. 

Mette Godsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


