
 
 
 
Bestyrelsens beretning 2021/2022 
 
Vi vil gerne starte denne beretning med at takke alle de mennesker, der gennem det sidste år har hjulpet 
både med stort og småt. Det har været fantastisk at mærke, at selvom vi ikke altid er enig, så vil alle det 
bedste for klubben, og det skal vi huske på, at alle gør det, de gør med klubbens bedste for øje. 
 
Sportsligt startede vi med at tage til Næstved Cup. Vi havde 14 hold med og langt de fleste hold klarede sig 
rigtigt flot, som også kan ses på, at vi havde hele 7 hold med i finalerne.  
 
Efter Næsteved Cup startede turneringen her er det gået over al forventning. Vi har haft rigtigt mange 
ungdomshold på hver årgang, og de fleste hold har ligget i toppen af de puljer, de har spillet i.  
 
Vi kom desværre ikke til Lund, da stævnet igen i 2021 blev aflyst. 
 
For de flestes vedkommende sluttede vi sæsonen af med Påskecup, hvor vi havde 20 deltagende hold med, 
også her klarede de fleste hold sig super flot og 6 hold kom hele vejen til finalerne.  
 
Lykkeliga har været til Lykkecup, og de 11 lykkestjerne og 10 trænere havde en fantastisk Cup i Herning. 
 
Udover alle disse præstationer på ungdomsholdene så er 4 af vores seniorhold rykket op, her i blandt 
rykkede både herre og dame senior op i 2. division. 2. divisions herreholdet blev efter en gammel aftale dog 
overdraget til Nordsjælland Håndbold, sådan at vi kan være med til at sikre, at de talenter der forlader NH 
talent efter U19, har et sted at lande, hvis de ikke med det samme har liga niveau. 
 
Det er vildt flot, og der skal lyde en kæmpe tak til alle spillere, trænere og forældre, som er medvirkende til 
disse flotte resultater for både ungdom og senior hold. 
 
Vi har også nået en ret flot milepæl nemlig over 500 medlemmer i HHK helt nøjagtigt, 513 medlemmer 
ligeligt fordelt mellem drenge/herre og piger/damer. 
 
Vi fik endelig skubbet gang i NH-pige talentprojektet, der ligesom drengene kører i Nordsjælland Håndbold 
regi. I denne proces har Bo Taylor og Mathias Højlyng lavet et kæmpe stykke arbejde for at få dette op at 
stå. 
 
Vi har for at styrke de store årgange på U13 og U15 både hos piger og drenge ansat Johnny Albertsen som 
talent udvikler. Selvom titlen er talent udvikler, så arbejder Johnny med at løfte alle spilleres niveau. Johnny 
bruges også som sparring til trænerne på de enkelte årgange. 
 
J-dag blev gennemført og gav omkring kr. 50.000,- til klubkassen. Der skal lyde en stor tak til Kevin og Mads 
for at rekruttere alle de frivillige og til de frivillige for at støtte op om arrangementet. 
 
Kevin var også primus motor for både fyrværkerisalg og juletræsafhentning, som begge dele igen giver 
penge til klubkassen, og det er bare fedt. 
 
Vi havde også et super Sunday arrangement hvor vi havde musik og speak i 3 haller. Det var en super fed 
dag og tak til alle dem, som deltog og hjalp til med at afvikle arrangementet. 
 
Vi fik også afholdt håndboldskolen og som sædvanlig en stor succes. 160 unger der hyggede sig med 
håndbold og andre aktiviteter over 5 dage. Tak til Mads og Nicolai for at styre slagets gang og rekruttere 
trænere til håndboldskolen. 
 
I året var året hvor vi igen fik lov til at afvikle Påskecup. 1.940 deltagere fordelt på 196 hold der spillede 513 
kampe, hvor der totalt blev scoret 15.048 mål. 
 



 
Det var lidt af en kraftanstrengelse at få stablet det på benene, mest af alt fordi vi først i starten af februar 
vidste om, vi kunne gennemføre det eller ej i forhold til Corona. Det kunne vi heldigvis, og styregruppen 
bestående af Mads, Pia og Christian gik i gang med at organisere og få det hele op at stå. Der skal lyde en 
stor tak til Gert, der igen havde styr på kommunen samt alle haller og skoler, og til Jon der fandt overskud til 
endnu engang at sammensætte et helt igennem super duper kampprogram samt resten af bestyrelsen for 
deres hjælp. 
 
Der skal også lyde en stor tak til alle seniorspillere, trænere og forældre, som hjalp med at dække de over 
600 vagter, som skal dækkes, for at et stævne af denne størrelse kan fungere. 
Bestyrelsen vil dog gerne lige slå at slag for, at endnu flere forældre tager en eller flere vagter under den 
kommende Påskecup, da vi har brugt rigtig mange penge på at dække vagter, som vi ikke selv kunne få 
besat. De penge vil vi hellere kunne kanalisere ind i klubben og bruge på sportslige eller sociale 
arrangementer til gavn for medlemmerne. 
 
Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har båret præg af en del af medlemmerne var nye, og vi lige skulle 
ind i arbejdet og så trak arbejdet med at arrangere Påskecup en stor del af båndbredden hos 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
I foråret valgte Bo Taylor at træde ud af bestyrelsen og stoppe i det sportslige udvalg for få lidt mere tid til sig 
selv og sin familie. Bo træner fortsat vores U13 piger, og det er vi utroligt glade for. Vi vil gerne takke Bo for 
de mange år, hvor han har givet rigtig meget til Hillerød Håndboldklub, og Bo har sat store aftryk, og som 
tidligere nævnt været en vigtig brik i opstarten af NH U17 Pige talent og ansættelsen af Johnny til styrkelse 
af U13 og U 15 årgangene bare for at nævne de nyeste bedrifter. 
 
Pia Nielsen har også valgt stoppe i bestyrelsen pga. tiden ikke rigtigt længere tillader det. Vi vil også gerne 
takke Pia for den store indsats gennem året og den ekstraordinære store indsats omkring forberedelsen og 
afholdelsen af Påskecup. Pia har dog lovet, at hun stadig gerne vil hjælpe, hvis der er behov for det, og det 
har vi tænkt os at udnytte. 
 
Vi har som den tidligere bestyrelse et fortsat fokus på at få den daglige drift til at løbe rundt og give et lille 
overskud. 
 
I det kommende år vil der være følgende: 

- Sportslig udvikling 
- Kommerciel udvikling 
- Fællesskab og klubfølelse 
- Rekruttering og uddannelse af nye trænere 
- Kommunikation i alle led af kæden 

 
Vi ser frem til endnu et år med spændende udfordringer. 
 
Med Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen Hillerød Håndboldklub 
 
 
 
 


