
 

Håndboldens årsberetning 2017 

Status for hold og række i sæsonen 2016-17: 

U12 drenge (B), U14 pige (2.div.og A), U14 drenge (2.div.), U16 drenge (A) og Herresenior (Serie 2) 

Selvom vi havde nogle bump i starten af sæsonen mht. oprettelse af hold, så kom vi godt afsted med 
sæsonen og haft en god udvikling med de resterende hold som startede i turneringen. 

Vi har haft nogle udfordringer igennem sæsonen, men via god dialog imellem træner, samarbejdsklubber 
og udvalg samt forældre, synes jeg, at vi har nået nogle flotte resultater i denne sæson. 

Vi har desværre igen i denne sæson haft en tilbagegang ift. Medlemmer/Hold (se rød tekst) og kan mønstre 
ca. 60 glade spiller i denne sæson. 

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.) 

Der bliver arbejdet på at gøre dette antal større og tror på en positiv effekt til klubben og den daglig ledelse 
i udvalget. Vi er i et forløb med HRØ omkring ”Knæk Kurven” og andre tiltag omkring foreningen, men må 
desværre sande at træerne ikke altid vokser ind i himlen… 

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: 

Påsken 2016 bød på stævne i Hillerød til Deloitte Påske Cup for første gang. 3 hold blev sendt samlet afsted 
i bus mod nogle gode oplevelser. U18 pigerne blev kåret til Fairplay holdet, hvilket vi som klub kun kan 
være stolte af og tage de gode takter med videre til resten af klubben. Oplevelser var der mange af og 
turen gentages igen i år. 

Vi havde 3 hold afsted til Snecup i Tommerup, som traditionen byder, ved juletid og fik nogle gode 
oplevelser med hjem. Ligeledes var U12 drenge til DTH julestævne i Dianalund. 

I uge 7 afholdte vi DGI Håndboldskole for anden gang, 21 glade håndboldbørn var tilmeldt. Det var 
desværre en tilbagegang ift. 2016, men vi havde en super håndboldskole. Feedbacken har været super 
positiv fra spillere og forældre. Især vores formidling af 
øvelser og aktiviteter via den oprettet Facebook gruppe, 
som fungerede super godt. 

En stor tak skal lyde til de frivillige trænere og hjælpere, 
som gjorde håndboldskolen til en succes. Ligeledes stor tak 
til Mette, Charlotte og Julie i Klubhuset for godt 
samarbejde og god mad. 

 



Netværk Slagelse 

Vi har i det forgangne år fået tilslutning af SIR i netværket, ved Jørn C. Nielsen. Tilstedeværelsen af SIR ved 
møderne er med til skabe mere pondus og indflydelse på sportspolitikken i Slagelse kommune. 

Netværket skabte muligheden for et samarbejde mellem Slagelse HK og Hashøj IF omkring U16 drengene. 
Vi måtte desværre afbryde samarbejdet før nytår pga. manglende tilslutning og oprettede efterfølgende et 
U16 drengehold i Hashøj med de resterende spiller fra Hashøj IF… 

De gode historier… 

Vi har fået Senior-håndbold i Hashøj IF igen… Stort engagement af Arne Larsen har gjort det muligt at samle 
de unge og gamle Hashøj-drengene og skabt et fornuftigt hold med potentiale. Det bliver spændende at 
følge i fremtiden.  

U12 drengene fik nye bolde + overtrækstrøjer af Ejner 
Hessel… Tak for sponsoratet.  

Håndbolden afdelingen søgte midler til en boldtrampolin i 
fordelingsmidlerne i Slagelse kommune, og vi fik positivt 
svar retur. Boldtrampolinen er med til skabe et mere 
spændende og afvekslende træningsmiljø i hallen. 

Vi har gennem løbende dialog med GIH skabt 
opmærksomhed omkring nye tiltag i Hallen. Der arbejdes 
pt. på at udskifte bagnettet og score-board. Ligeledes har vi 
en ny harpiks på prøve, som vil lette rengøring i hallen… 

Tak…   

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 Klubhuset for hjælpen ved afslutningsfesten og DGI Håndboldskolen i uge 7. 

Ligeledes vil vi takke Galgebakken for deres støtte, som har gjort det muligt at køre samlet i bus til Påske 
stævne i Hillerød. 

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde med GIH og Michael Zeuthen (Pedellen)… 

Camilla Ørberg har valgt ikke at genopstille til udvalget. Vi vil gerne sige tak for dine 2 år i udvalget og dine 
gode input til håndbolden.  

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

De bedste sportslige hilsner på vegne af Håndbold-Udvalget 

Kim Vendelborg 


