Årsberetning 2021
- året der gik i Hauge GIF

Siden sidst…. Fra den 24. februar 2020 – februar 2021 (september 2021)
Denne beretning skulle så være kommet i februar/marts måned i år, men det
ændrer nok ikke så meget for indholdet.
For siden sidste generalforsamling i februar 2020 har den altoverskyggende overskrift jo været
Corona, restriktioner deraf og nedlukninger. Så det har været et meget stille år i håndboldhallen.
Afslutningen af sæson 2019/20 var derfor også meget anderledes end den plejer at være.
Ingen deltagelse i afsluttende stævne
Ingen afslutningsaften i hallen med tilhørende uddelinger af årets priser.
Men aktivitetsudvalget og bestyrelsen var enige om, at selvom sæsonen sluttede meget brat, før
alle kampe var færdigspillede, skulle der stadig kåres årets spillere og årets træner.
Så Lene, John og trænerne tog rundt til de spillere, der var valgt til årets spiller for at overrække
dem deres pokal.
I februar 2020 startede vi et nyt tiltag - nemlig håndboldfitness. Og det kørte egentlig okay med
både mandlige og kvindelige deltagere, men så – igen – kom Corona og lukkede alt ned.
Da vi i august 2020 igen måtte være sammen om idræt indendørs, kom der desværre ikke rigtig
gang i håndboldfitness igen. Der dukkede ikke ret mange deltagere op. Så nu har vi udsæt en ny
opstart på ubestemt tid.
Opstart 2020
Som nævnt før måtte vi efter sommerferien 2020 igen komme i hallen, men med en hulens masse
restriktioner. Men det kom vi igennem, og vi fik trænet og turneringen gik i gang.
Desværre blev det for seniorholdene en meget kort sæson – det blev til en eller to kampe før det
lukkede ned….igen!
Ungdomsholdene var lidt heldigere – de nåede at spille næsten første halvdel af sæsonen 20/21.
Men deres turnering stoppede omkring jul og hallerne var igen lukkede.
I december var der dog et sted, der ikke var lukket ned. Der var nemlig EM for kvinder i Boxen, hvor
Hauge som sædvanligt skulle hjælpe til. Men da der ingen tilskuere måtte komme ind, var det meget
få opgaver, vi skulle klare denne gang. Men vi var der og der kom igen en sjat penge i klubkassen.
Og med hensyn til økonomien er jeg sikker på, at Skov vil gennemgå regnskabet bagefter.
På trods af Covid-19’s hærgen og aflyste stævner for Hauges ungdomshold har vi heldigvis stadig
nogle trofaste støtter i vores sponsorer. De gav os muligheden for at forære lækre hoodies til hele
vores ungdomsafdeling. Tusind tak for det.
De blev delt ud som ”før-julegave” til alle ungdomsspillere og trænere af Hauges julenisser.
Det var lidt om en sæson præget af corona - lad os nu krydse fingre for, at den kommende sæson
bliver lidt mere “som det plejer”.
Hauge GIF
Randi Faaborg-Hansen
Formand

Håndbold for alle!
Side 1

Notater

Årets spiller U9:
Karoline Rabjerg
Årets spiller U11: Daniel Dybro
Årets spiller U13: Kristian Dybro
Årets spiller U13: Victor Pilely Knudsen
Årets spiller U15: Gustav Thygesen.
Årets hjælpetræner: Laura Elisabeth Lohne
Årets træner:		
Karoline Pugholm Hvid

Indkomne forslag - vedtaget :-)
Bestyrelsen har bestemt, at grundet den korte sæson
sidste år, kan spillere der betalte kontingent sidste år og
som spiller i Hauge i år, få 50% i kompensation, når de har
betalt kontingent for denne sæson.
Der kommer besked til alle inden længe.
Vores evige dilemma – frivillige!
Ny sæson – nye håb – nye folk?
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