Formandens beretning 2019/2020
Sæsonen 2019/2020 har på mange måder været et år som kan
huskes på både godt og ondt.
Året blev skudt i gang med fokus på at få etableret udvalg, der
skulle skabe bedre overblik over arbejdsfordelinger, og handlerum i
fht. at få skabt handling og resultater på nogle af de projekter der
var søsat. Herunder moderklubsamarbejdet og samarbejdet med
Nordsjælland Håndbold.
Fokus fra bestyrelsens side var at få optimeret klubbens
indtægtsmuligheder for at skabe et mere indtægtssikkert budget.
Vi ønskede også et øget fokus på trivsel og kultur. Vi er en klub
med stort engagement både fra trænere, forældre og spillere. Det
er rigtig, rigtig positivt. Men vi vurderede også at det krævede et
opmærksomt fokus på adfærd og rollefordeling for alle.
Vi lagde godt ud med at få etableret samarbejde med Royal Stage
frivillige, og vi indtjente som klub 14.000 på få arrangementer og
en flot frivillig indsats til årets J-dag som indbragte klubben 75.000.

Bestyrelsens opnåede mål 2019/2020
•

Forældre/spillerkodeks

•

Trænerhåndbog

•

Fokus på kontaktforældre

•

Opgraderet hjemmeside

•

Medlem af frivillig Royal stage

•

Oprettet frivillig hillerød
håndboldklub

•

NH samarbejde – Talent u17 er
kommet op at stå

•

Lykkeliga

•

Talentudvalg etableret med henblik
på at udvikle talent u 19 samt
pigesiden

Årets Påskecup fyldte ligeledes meget i planlægningen. Det er et
kæmpe arrangement. Der var hurtigt udsolgt. Klubber fra Sverige,
Frankrig, Island m.v havde tilmeldt sig.
Tidligt i foråret havde i medlemmer allerede meldt jer til at tage
vagter til stævnet.
Stævnets tovholdere skal her fremhæves: Kasper, Karina, Michael, Pia, Gert, Sune, Morten, Kevin m. fl
meldte fuldstændig styr på rammerne meget tidligt.

Desværre fik deres kæmpe indsats ikke den ære som den fortjente, da vi ulykkeligvis blev tvunget til at
aflyse årets påskecup grundet covid-19
Det medførte et bestyrelsesfokus, der måtte lægge låg på mange af de initiativer der var søsat, og vi måtte
trække i håndbremsen og fratage vores trænertrup 1 måneds godtgørelse for at standse blødningen.
Vi anmodede alle tilmeldte klubber om at afvente med at få tilbagebetalt deres deltagergebyr til august og
nogle overførte deres deltagergebyr til næste års påskecup. Ganske enkelt for at forsøge at redde så meget
likviditet som overhovedet muligt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været et hårdt og nervepirrende forår at være bestyrelse
i.
Men heldigvis er miraklernes tid ikke forbi. Vi modtog midt i krisen en opringning fra en advokat der
opgjorde boet efter Egon Smed. Egon havde testamenteret en mio. til Hillerød Håndboldklub for at skabe
glæde til børn og unge i klubben.
Denne arv har holdt hånden under klubben.
Imens har vores kasserer lavet et formidabelt stykke arbejde ved at søge erhvervsstyrelsens
kompensationspakke for udgifter forbundet med Hillerød Påskecup.
Vi fik svaret for en måned siden. Vi har fået 700.000 fra erhvervsstyrelsen, som dækker prætilberedt mad
og indkøb og deltagertrøjer.
Dette tilsammen har nu bevirket at vi er kommet hele ud på den anden side, med et væsentligt reduceret
underskud -med arven nu et overskud.
Men så længe Covid-19 hersker, har vi fra bestyrelsens side, fortsat et kraftigt øje for at klubben skal rustes
bedre på indtægtssiden og vi skal have flere indtægtskilder end påskecup alene.
Det kræver en fælles indsats fra alle. Ideer er gode, men hænder til at udføre ideerne er afgørende for at de
kan få liv.
Tak for opbakningen.

Sportslige resultater
Året der gik for ungdomsafdelingen i HHK
V. Ungdomsudvalgsformand: Bo Taylor
I Bestyrelsen valgte vi at etablere et ungdomsudvalg. Målet var at skabe ekstra fokus på at få endnu flere
børn og unge til at spille Håndbold i Hillerød.
Ambitionen var og er, at få Hillerød til at blive en rigtig håndboldby! Det gør vi bedst ved at gøre det ekstra
spændende at starte til håndbold allerede i de tidlige år.
Først og fremmest har ungdomsudvalget haft fokus på at vi skal have store årgange med mange
medlemmer.
Status i er nu, at vi i den kommende sæson stiller med mindst 3 hold i samtlige rækker på nær u15 drenge.
Der er basis for at vi kan få dygtige spillere til vores u17 og u19 hold.
Vi har haft lidt mangler på enkelte årgange i de helt små rækker, men det har vi ekstra fokus på i den
kommende tid.
Resultatmæssigt var det også en rigtig fin sæson. Mange hold endte i den bedste række efter jul, og for at
nævne, at vi er på rette vej resultatmæssigt, så kom u10 og u11 holdene for både drenge og piger i
semifinalen i Lundaspelen. Det er mange år siden vi har haft så mange hold, der har klaret sig så godt i
verdens største indendørs ungdomshåndboldstævne.
Vi har mange dygtige trænere, der er opfostret i HHK, og det så vi også på håndboldskolen i sidste uge af
sommerferien, hvor mange af vores unge trænere samlede mange u17 og u19 trænere til en

håndboldskole, der emmede af god stemning og godt humør. Det tegner rigtigt fint for vores
ungdomsafdeling fremover, at så mange unge drenge og piger har lyst til at lære fra sig.
Nu må vi bare håbe, at turneringen kommer i gang, så vi kan få et helt almindeligt håndboldår med mange
opture og få nedture. Lad ikke Corona slå os ud, vi skal i stedet have den bedste sæson for HHK i mange år.
Beretning seniorafdeling
V. Seniorudvalgsformand: Gitte Jensen
U17 drenge:
Sluttede på 2. pladsen i 2. div. A inden Corona. Mikkel Palmer var træner, med Mads Bro som assistent, for
U17 drenge som er en årgang som traditionel er svær, da mange spillere er på efterskole i denne årgang,
men der blev samlet en god trup.
I den nye sæson er Magnus Jakobsen træner for Hillerød U17 drenge, som vi er rigtig glade for at vi har.
Vores NH U17 samarbejde har betydet at vi har fået tilgang af nogle spillere udefra, som er med som
boblere til NH U17 sammen med enkelte ”gamle” Hillerød spillere som også er boblere.
U17 piger:
Vi havde desværre ikke nok spillere til et U17 pigehold sidste sæson, hvorfor de spillere der var blev rykket
op til U19.
I år er vi rigtig glad for at vi igen har et U17 pigehold som Matthias ”Mini” Pedersen har ansvaret for, med
hjælp fra Julie Jakobsen og Martin Rimmer som deler assistenttræner rollen.
U19 piger:
Vi havde sidste sæson U19 piger som det eneste hold kom i Liga rækken. De spillede mange rigtige tætte
kampe som desværre endte med nederlag. Holdet endte på en sidsteplads med 2 point. Men meget flot at
de var med i den bedste række. Flemming Oliver startede sæsonen som træner, men blev afløst af
Christoffer Madsen i løbet af sæsonen. Tobias Rasmusson var også med omkring holdet til sidst.
2. holdet spillede i 2. div. A og endte med 4 point for 7 kampe. 2. holdet havde Carlos Bruselius som træner.
Som klub er vi meget glade for at have så stor en U19 pige trup og kunne tilbyde træning for spillere på
forskellige niveauer.
I den nye sæson har vi i samråd med Liga spillerne og trænerne omkring holdene, rykket hele holdet op til
damesenior, for at tilbyde det mest optimale træningsmiljø for disse spillere og damesenior.
U19 drenge:
Rene Bagge og Helle V. Nielsen var trænere for vores U19 drenge og formåede at samle er god stor flok af
drenge til holdet. Holdet endte på 1. pladsen i 2. div A.
I år er Mikkel Palmer og Jakob Skaksen træner for den store trup af U19 drenge. Vi havde håbet at få 2 hold,
men det er vi desværre ikke nok til, hvorfor der vil være spillere fra U19 der spiller med på Kval herrerne,
hvilket også er en god måde at integrere dem i senior truppen, som de snart bliver en del af.
3. Div. og Kval herrer:
Morten Rasmusson havde ansvaret for 3. div herrerne og Jens Larsen for Kval herrerne. 3. div herrerne
endte på en 4. plads, kun 2 point fra det førende hold. Kval herrerne endte på en 8. plads.

Igen i år har Morten 3. div herrerne med hjælp fra Martin Rimmer og Mads Holmgaard har Kval herrerne.
Vores håb er at begge hold kommer til at ligge i toppen af deres rækker. For at få det bedst mulige
træningsmiljø træner vores herretrup en gang om ugen sammen med U19.
3. div og serie 1 damer:
1. holdet blev sidste år trænet af Tobias Rasmusson og Mikkel Thorsen. 3. div damer. Holdet endte på en 5.
plads.
Serie 1 damer som både sidste år og i den nye sæson har Mads Holmgaard som træner, endte på en 4.
plads.
I år er Tobias Rasmusson igen træner sammen med en ny mand i klubben, Kasper Gadbert. Vores mål for
vores store dametrup er at fastholde den gode træningskultur der er opbygget. Vores håb er at begge også
begge damehold kommer til at ligge i toppen af deres rækker.
Serie 4 damer:
Vores serie 4 damer blev sidste år trænet af Anita Skat, som også i år er ansvarlig for holdet. De kunne godt
bruge lidt flere spillere, så hvis der er nogle som har lyst til at komme og prøve at være med, er de hjerteligt
velkomne.
Old Boys:
Vores Old Boys hold bliver styret af Bo G. Clausen. De endte på en 3. plads i Old Boys BB. De træner en gang
om ugen og hygger sig med kampe i weekenden.
På Bestyrelsens vegne
Maria Højer Nannberg
Formand
Hillerød Håndboldklub

