Årsberetning 2021
- året der gik i Hauge GIF

Selv om det kun er ca. et halvt år siden, der sidst var generalforsamling,
går denne beretning tilbage til februar 2021, da generalforsamling 2021 var
udskudt til sep/okt pga. Corona.
Og Corona kommer vi heller ikke udenom i denne beretning.
Sæsonen 2020/2021 havde jo faktisk ikke nogen afslutning, da der ingen turnering var. Og
derfor var der heller ingen klub-afslutning og intet afslutningsstævne for vores børne- og
ungdomshold.
Men i forsommeren blev der åbnet en smule op for idrætsaktiviteter – i hvert fald udendørs.
Så enkelte hold valgte at træne på kunststofbanerne og vi havde også et enkelt hold tilmeldt til
sommerturneringen på græs.
Juni:
Salg af KSU-lodsedler kunne starte. De frivillige var rundt og sælge dem.
Hjælp til Final4 i Boxen (omkring 40 frivillige var i Boxen og hjælpe to dage i juni måned).
August:
Opstart af ny sæson – næsten ingen Corona restriktioner – men nu var problemet mere at
skaffe trænere til vores børne- og ungdomshold samt at få folk tilbage i hallen igen – både
spillere og tilskuere.
September:
Corona situationen og dens restriktioner gjorde dog, at det stadigt var for usikkert at samle
mange mennesker sammen, så derfor blev der ingen opstartsweekend for ungdomsafdelingen i
september.
Oktober:
Vi havde desværre en stor medlemsnedgang i starten af sæsonen, og der blev ikke tilmeldt så
mange hold til turneringen. Dette har gjort, at vi ikke har haft de sædvanlige hjemmestævner i
hallen i weekenderne. Det har også betydet, at Fair Play stævnet, som aktivitetsudvalget plejer
at arrangere i oktober måned, ikke blev afholdt.
November:
I november skulle der afholdes mini KSU, da den ”rigtige” var aflyst i uge 34.
Her skulle Hauge GIF stille med ganske få frivillige, men det var desværre ikke ret nemt at få
folk til at melde sig. Men efter en stor indsats af vores frivillig-koordinator Joan Stubkjær lykkes
det med hiv og sving at få posterne besat.
Og hendes ihærdige arbejde skal vi sætte meget stor pris på. For får vi ikke besat de poster,
som KSU-udvalget tildeler os i Hauge, er det slut med, at vi får del i overskuddet fra KSU. Og
de penge har vi ganske enkelt ikke råd til at undvære. Det vil Skov nok komme nærmere ind på
senere, når hun gennemgår regnskabet.
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Senere i november arrangerede vi en klubaften, hvor vi inviterede spillere og forældre til at
komme til en hyggeaften med fællesspisning. Før spisningen havde vi besøg af den tidligere
norske landsholdsspiller Bjarte Myrholt. Han har udviklet en håndbold app, som kan gøre det
nemt (nemmere) at arrangere en træning. Det er en app, som Hauge har investeret i, i håbet
om, at flere forældre muligvis vil melde sig som hjælpere til vores børnehold.
Efter spisningen fortalte Joan Stubkjær om vigtigheden af det frivillige arbejde i foreninger.
Både det frivillige arbejde som vi fx har i Boxen, som giver ”cool cash” og det frivillige arbejde i
klubben, som ”kun” koster mandetimer, men som er nødvendige for at drive en forening.
Begge oplæg gav en rigtig god dialog mellem forældre og de to oplægsholdere.
Forårssæsonen kører nu for fuld damp og vi mærker næsten ikke til Coronaspøgelset længere.
Til gengæld kan vi se en stigning i antallet af spillere. Hen over vinteren har faktisk alle hold
fået tilgang af spillere, så nu krydser vi fingre for at tendensen fortsætter og at vi så selvfølgelig
kan finde trænere til især vores børnehold til den kommende sæson.
Med spillertilgangen håber jeg så bare inderligt på, at vi også kan finde lidt flere hjælpende
hænder til vores lille klub, så vi stadig kan have en håndboldklub i Hammerum-Gjellerup.
Hauge GIF
Randi Faaborg-Hansen
Formand

Notater

Nuværende hold:
U5-U7		
ca. 20 spillere
U8-U9		
ca. 20 spillere
U11 piger
8 spillere		
U11 drenge
9 spillere		
U15 drenge
12 spillere		

startede 5
startede 12
startede 5
startede 0
startede 10

Damesenior ca. 20 spillere

startede 5
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