
 

 

Håndboldens årsberetning 2018 

 

Status for hold og række i sæsonen 2017-18: 

U8/10, U14 pige (B), U16 pige (2.div.), U16 drenge (2.div.), U18 pige (A) og Herresenior (Serie 2) 

Vi har haft en god fremgang med 20 medlemmer i denne sæson. Antallet af hold er ikke steget i denne 
sæson… 

Vi har startet forfra med U8/10, som har Arne Larsen i spidsen og hans unge hjælper. 24 nye unge 
medlemmer er startet op på U8/10 hvilket er fantastisk. 

U18 pigerne og Herre senior har fået gang i nogle gode aktiviteter i løbet af denne sæson bla. Julefrokost, 
sammentræning og vi ender med lidt afslutning efter sæsonafslutningen i BH. Det tegner godt for næste 
sæson for seniorerne og giver liv i klubben. 

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

Aktiviteter i Håndboldafdelingen: 

Påsken 2017 bød på stævne i Hillerød til Deloitte Påske Cup og næsten som traditionen tro, så var det en 
tur med masser stemning og super godt humør. Julestævnet blev DTH Julecup, hvor vi havde 2 hold med i 
finalen (Begge hold kom på en flot 2. plads).  

I uge 7 afholdte vi DGI Håndboldskole, 22 glade håndboldbørn var tilmeldt. 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. Vi har i år kun brugt 
Facebook som reklameflade og mund-til-mund metoden. 
Det har givet nogle udfordringer, men har givet nogle gode 
erfaringer til næste års Håndboldskole i Hashøj IF. 

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. 

Ligeledes skal lyde en stor tak til REMA 1000 Valbygårdsvej/v. Lasse Bryde for deres støtte via gavekort. 

Samtidig deltog vi ved Åben Hal-eventen 2. september 2017. 

De gode historier… 

I denne sæson har vi startet DGI Familiebold med støtte fra Spar Nord Fonden, som dækker udgifter for 
denne sæson. Succesen har været blandet, men dem der kommer er glade for vores tilbud og derfor 
forsætter vi i næste sæson i samarbejde med Hovedforeningen i Hashøj IF. Vi har en Facebook side (Hashøj 



IF Familiebold), som vi bruger til information og deling af de gode oplevelser 
vi har sammen. Alle er velkommen til at deltage og det koster ikke noget… 

Herre Senior i Hashøj IF buldre frem… Hvis stillingen holder, så er der 
oprykning til serie 1 i hus. 

Håndbolden afdelingen søgte midler til nye bolde og rekvisitter i 
fordelingsmidlerne i Slagelse 

kommune, og vi fik positivt svar retur. Fordelingsmidler har 
gjort det muligt, at få skabt 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 er vi 
stadigvæk i dialog omkring harpiksbrug i hallen og hvordan 
vi kan skabe et mere sikkert træningsmiljø i hallen. 

På Hashøjskolen har vi i 4 år afholdt Håndbold karavane til stor glæde for eleverne og lærerne. Dette gode 
skole/forenings-samarbejde vil vi gerne udvide i forbindelse med vores gode samarbejde med DGI. Vi har 
søgt og fået midler hos Slagelse kommune og Hashøjskolens Venne-forening til et ”street-event” på skolen 
og et forløb, som skal give ”Lege-ambassadør” på skolen. Vi forventer meget af dette forløb, samtidig er 
Slagelse kommune ligeledes meget nysgerrig, fordi vi er ”Firstmover” i Slagelse. 

Efter lang tids kamp, så er det lykkedes at få en boldrenser og harpiksstation(fjerner) til hallen, som vil blive 
opsat i nærmere fremtid, når vi har fundet en god placering. Det er lykkedes med støtte fra 
Hovedforeningen i Hashøj IF. Vi siger mange tak for støtten og hjælpen til at mindske harpiks på div. 
bænke, borde og håndtag i hallen. 

Til næste sæson har vi Dame og Herre Senior… De unge har ligeledes taget imod tilbuddet om at være en 
del af udvalget i Håndbold afdelingen. SUPER FEDT!!! Det lover godt for fremtiden og vi glæder os til at 
skabe nye muligheder i Håndbolden i Hashøj 

Tak…   

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med HB og deres tro på vores nye 
tanker i Håndbold afdelingen. Tak til de andre idrætsgrene i Hashøj IF for de gode muligheder og det gode 
samarbejde vi har haft i løbet af sæsonen. 

Særlig tak til Klubhuset for hjælpen ved afslutningsfesten og DGI Håndboldskolen i uge 7 (Specielt for det 
lækre hjemmebagt knækbrød). 

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)… 

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

De bedste sportslige hilsner på vegne af Håndbold-Udvalget 

Kim Vendelborg 


