Årsberetning 2020
- året der gik i Hauge GIF

Så er der gået endnu et år i vores lille håndboldklub.
Og ja, den er lille og vi har desværre ikke hold i alle rækker i år.
Vi er udfordret på en del ungdomsårgange, hvor der ikke er ret mange spillere,
og nogle i rækker har vi slet ingen hold. Men vi arbejder alle hårdt på at få flere
til at spille håndbold i Hauge.
Trods tilbagegang i medlemsantal har vi stadig samme kontingentpriser, som vi har haft de
sidste par år.
Økonomien i detaljer springer jeg over, den kommer Skov ind på.
Til sæsonstart fik vi ny tøjleverandør. I samarbejde med HC Midtjylland gik vi over til Kempa
tøj. Og da vi havde tjent lidt ekstra penge til klubben i Boxen sidste år, besluttede vi, at alle hold
skulle have nyt tøj på én gang.
Der har været lidt udfordringer/opstartsproblemer med det, men vi regner med, at det hele er
ved at falde på plads. Køb af klubtøj i webshoppen har været lukket ned, men den skulle meget
gerne snart starte op igen.
I forbindelse med vores nye klub- og spillertøj skulle vi have gang i vores sponsorarbejde igen,
så der kunne komme tryk på tøjet. Her har vi haft rigtig stor glæde af Linda Poulsen, der har
lagt et kæmpe arbejde i at kontakte sponsorer og ”sælge” vores hold. Og det er næsten lykkes
at få sponsorer til alle hold. Tak for det Linda.
I samme anledning er vi i gang med udskiftning af reklamebanderne på halvæggen.
Vores aktivitetsudvalg har, som altid, lagt en masse arbejde i at arrangere ”alt det de plejer” for
hele ungdomsafdelingen.
Der kan nævnes:
- Afslutningsstævnet – Svane Cup i Aalborg
- Afslutningsaften i Hammerum hallen med spillere, forældre og søskende
- Opstartsstævne – også hjemme i Hammerum hallen
- Juleafslutning – spisning + EHF håndbold i Ikast
- FairPlay stævne
Stor tak til Lene og John for et kanon stort stykke arbejde.
Til Fairplay stævnet, og til hjemmestævner i det hele taget, vil vi så gerne have flere tilskuere
i hallen. Mange forældre er dog rigtig gode til at komme, men der måtte gerne komme endnu
flere tilskuere. Og så kunne det være dejligt, hvis børnene har lyst/mulighed for at blive mere i
hallen og heppe på de andre hold. (Klubånd – ”som i gamle dage”)
Fra sæsonstart i oktober har vi været så heldige at få en café tilbage i hallen, nemlig Café
Lindbjerg. Det er rigtig dejligt, og vi skal som klub gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om
caféen. Så vi skal huske, så vidt muligt, at købe vores ting (mad og drikke) der i stedet for at
medbringe selv.
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I januar åbnede den nye skole og dermed også flere haller/områder at være på.
Kan vi så bare boltre os i haltider og frit vælge, hvornår vi lægger vores træning?
Nej desværre ikke, for ligesom vi førhen brugte andre haller udover Hammerum
hallen, har de andre foreninger også været ude af huset og er nu kommet hjem.
Så der er stadig pres på haltiderne. Men det første halve år her er ligesom en
”prøve-periode”, hvor alle foreninger har mulighed for at afprøve og tilpasse haltider.
Så til næste sæson (efter sommerferien) er vi forhåbentlig alle sammen klogere på, hvad vi
hver især har behov for og det vil derved gøre det nemmere at fordele tiderne mellem os.
Et tilbagevendende problem er at skaffe frivillige nok til klubben. Her tænker jeg især på
udfordringerne med at få trænere og holdledere til de forskellige hold.
Heldigvis har vi en rigtig god forældre-skare, som er gode til at melde sig til ad-hoc
opgaver, som skal laves i klubben. Bl.a. Tanja, som skal have stor tak for at arrangere
generalforsamlingen her.
Men har man lyst, eller kender man nogen, som kunne tænke sig en fx en trænerrolle, hører vi
gerne fra jer.
Som alle er informeret om via Conventus har Joan efter 8 år besluttet at drosle ned som frivillig
koordinator. Det betyder selvfølgelig, at der skal findes en ny person/et par nye personer til at
overtage denne tjans. Joan står klar til at hjælpe og lære op, så man bliver ikke smidt ud i det
uden en grundig oplæring og en god sparring fra Joans side. Jeg håber, at det kan lykkes at
finde en afløser, da det betyder rigtig meget for klubben og lokalområdet, at Hauge også kan
byde ind med frivillige til bl.a. KSU – det er også her, at klubben tjener en god slat penge, der
hjælper med til at holde bl.a. kontingentsatsen stabil.
Status på hvert enkelt hold vil jeg ikke komme ind på, men min fornemmelse er, at alle hold
klarer sig ok i turneringerne.
Vi har i løbet af sæsonen haft en rigtig god sparringspartner i Andreas Kronborg fra Kredsen,
som har været på besøg i klubben af flere omgange.
Hans input/besøg har bl.a. været:
- Infomøde til trænerne vedr. ny sæson med ny aldersinddeling og nye regler
- Snak med ungdomsspillerne til opstartsweekenden om bl.a. det ”fede” ved at gå til håndbold
- Inspirationstræning med U9- og U11 trænerne
- Indspark/idéer til Håndboldens Dag, som vi afholdt i januar (lånte os materialer dagen)
- Sidste skub på for at få vores nye tiltag Håndboldfitness sat i gang.
Det var lidt om året, der er gået.
Og med opbakning og fælles hjælp/indsats, tror og håber jeg på en lovende fremtid for vores
håndboldklub og ser frem til næste sæson.
Hauge GIF
Randi Faaborg-Hansen
Formand
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