Årsberetning 2019
- året der gik i Hauge GIF

Vi startede året med en stor opgave – nemlig at finde et bestyrelsesmedlem
mere. Sidste års generalforsamling sluttede med, at der desværre kun var fire
medlemmer i bestyrelsen og det er ikke nok. Men generalforsamlingen gav de
fire medlemmer lov til at køre videre, for derefter at forsøge at finde yderligere
medlemmer, så bestyrelsen og derved klubben kan køre videre.
Dette lykkes heldigvis allerede i april måned, hvor Charlotte sagde ja til at være med i
bestyrelsen (og tusind tak for det, Charlotte), selvom hun egentlig startede med kun at sige
ja til at hjælpe med arbejdet i Conventus. Men hun blev overtalt og så var bestyrelsen lovligt
bemandet.
Og godt for det – for det har været et travlt år i Hauge GIF – målt på antallet af aktiviteter.
I april tog børne- og ungdomsholdene + trænere og ledere af sted til Svane Cup i Aalborg.
Og fornemmelsen er, at alle havde en god og hyggelig tur.
Som noget nyt havde vi valgt ikke at afholde vores afslutningsaften under stævnet.
Derimod blev der torsdag den 5. april afholdt en afslutningsaften i Hammerum hallen for alle
børne- og ungdomshold samt forældre og søskende.
En rigtig hyggelig aften, hvor de ca. 115 børn, trænere og forældre fik besøg af en tidligere
spiller i klubben - nemlig Jesper Nøddesbo.
Og selvfølgelig blev der uddelt pokaler mv. til årets spillere på de forskellige hold.
I den nye sæson efter sommerferien fik vi lavet et holdsamarbejde med Sunds på U16 drenge,
da ingen af klubberne havde spillere nok til et hold. Derved er Hauge repræsenteret med hold
i alle drenge-rækkerne. Desværre kniber det mere i pige-rækkerne – der har vi i år kun U16
piger. Men der bliver kæmpet for at få piger til i de yngste årgange. Og det ser ud, som om det
kommer (Micro og U10).
I seniorrækkerne ser det også fint ud – syv hold før jul og seks hold efter jul – ligeligt fordelt
mellem herrer og damer.
Traditionen tro blev der i september arrangeret opstartsweekend for Hauge GIF’s ungdom.
Denne gang gik turen til Sørvad, hvor i alt 63 børn, unge og voksne havde en god weekend på
kryds og tværs af alle årgange.
Søndag den 2. december var der Fairplay stævne i Hammerum hallen. En rigtig hyggelig dag
med en superfin stemning, hvor der var indløb og musik under kampene og selvfølgelig en
masse gode håndboldkampe.
Turneringen før jul sluttede med hele 3 oprykninger i Hauge.
U10 drenge rykkede op i B-rækken, serie 3 damer/U18 piger rykkede op i serie 2 og U18
drengene rykkede op i 2. division.
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Den 5. januar 2019 skulle der afholdes Håndboldens dag. Et landsdækkende
åbent hus-arrangement, hvor vi havde meldt som arrangører. Det blev en super
god dag med over 100 fremmødte børn og voksne.
Vi havde bl.a. Five-a-side håndbold, fartmåler, skud på Landin-dug, kampe på lille
bane, dåsekast og tatoveringer. Og mange af vores unge mennesker var med som
nogle rigtig gode hjælpere.
Senere i januar var der så igen brug for frivillige - denne gang som hjælpere ved VM
i herrehåndbold i Boxen.
Ungdomsafdelingen startede dog VM med at være tilskuere. Den 11. januar var
det tid til den årlige ”juleafslutning”. Spillerne mødtes til en sandwich i klublokalet i hallen
og derefter med bus til Boxen, hvor forældre og søskende stødte til og alle kunne sammen se
to VM-kampe.
Under resten af VM-turneringen var rigtig mange af Hauges medlemmer involveret i det frivillige
arbejde. Og det var alle lige fra micro-spillere til pensionerede spillere.
En kæmpe opgave, men hyggelig og sjov og absolut sliddet værd – det giver trods alt en sjat
penge i klubkassen.
Vores micro’er er igen i år rigtig mange spillere.
De har deltaget i mange stævner og selv været arrangører af et micro-stævne i Hammerum
hallen her i starten af februar.
Et nyt tiltag i år er vores lille café/bod, hvor alle, til vores hjemmestævner, har mulighed for
at købe en kop kaffe og en sodavand samt få et stykke kage. Igen har der været stor hjælp
fra frivillige, da det primært er forældre, der bager kagerne og ungdomsspillere/forældre, der
passer caféen.
Som nævnt har der været rigtig mange opgaver i Hauge i det forgangne år og vi har nok
ikke nået alt det vi gerne ville. Én af de ting, der desværre ikke er blevet gjort så meget i, er
sponsorarbejdet, men det er en af de punkter, der har prioritet i det kommende år.
En stor tak til alle, der på den ene eller anden måde hjælper til i Hauge. Det er dejligt med så
mange frivillige hænder i en lille klub som vores.
Hauge GIF
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