
Håndboldens årsberetning 2016 

Status for hold og række i sæsonen 2015-16: 

Trille/Trolle+U8 (4 stævner), U10 pige (A), U10 drenge (B), U12 pige (B), U14 pige (2. div. og B), U14 drenge 
(A og B) og U16/U18 pige (2. div.) 

Selvom vi havde nogle overvejelser i starten af sæsonen mht. oprettelse af hold, så er vi kommet godt 
afsted med sæsonen og haft en god udvikling. Vi har haft nogle bump på vejen igennem sæsonen, men via 
god dialog imellem træner og udvalg samt forældre, synes jeg, at vi har nået nogle flotte resultater i denne 
sæson.  

Vi har desværre haft en lille tilbagegang ift. Medlemmer og kan mønstre 90 glade spiller i denne sæson. Der 
vil og bliver arbejdet på at gøre dette antal større til næste sæson igennem et nystartet (februar 2016) 
forløb ”Knæk Kurven” med HRØ. 

Vi håber og tror på en positiv effekt til klubben og den daglig ledelse i udvalget. Vi er altid åben for nye 
tiltag og kan godt bruge nye medlemmer til udvalget i Håndbold afdelingen. Så kom glad og med frisk 
energi… 

Regnskabet er altid en udfordring, men vi endte i plus… 

Aktiviteter i Håndboldafdelingen: 

Vi har været til Snecup i Tommerup, som traditionen byder, ved juletid og fik nogle gode oplevelser med 
hjem. 

I Gerlev Hallen har vi afholdt 2 stævner for U8 spiller. Vi 
havde stor glæde af dette og vil gentage succes i 
samarbejde med trænerne og forældre på det kommende 
Trille/Trolle+U8 hold. 

I uge 7 afholdte vi DGI Håndboldskole for 46 glade 
håndboldbørn. Vi havde stor succes med håndboldskolen 
og DGI var 
super 
glade og 

stolte over den store tilslutning vi havde. Vi måtte 
desværre sige nej til 15 spillere. Feedbacken har været 
super positiv fra spillere og forældre. En stor tak skal lyde til 
de frivillige trænere og hjælpere, som gjorde 
håndboldskolen til en succes. Ligeledes stor tak til Mette i 
Klubhuset for godt samarbejde. 

Påsken byder på et nyt stævne i år. Vi har valgt at tage til Deloitte påske Cup i Hillerød, vi har 3 hold med, 
der tager afsted samlet i bus. Det skal nok bliver sjovt og udfordrende… 

Ligeledes har vi 2 hold til Vissenbjerg Cup efter påske, fordi de ikke har mulighed for at deltage i påsken. 



Netværk Slagelse 

Vi har i denne sæson medvirket ved Netværk Slagelse, der er sammen med andre håndboldklubber i 
Slagelse Kommune, som et led i at få knækket kurven for det faldende medlemstal i Kommunens 
håndboldklubber. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde på tværs og arbejder på at skabe et Netværk 
for håndbolden i Slagelse Kommune, som vil have pondus i sager som kan være til gavn for håndbolden 
fremadrettet. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med HB og de andre idrætsgrene i 
Hashøj IF. Særlig tak til Gymnastikken, Svømningen og Klubhuset. 

Vi glæder os til et nyt udfordrende år i Hashøj IF… 

De bedste sportslige hilsner på vegne af Håndbold-Udvalget 

Kim Vendelborg 


