
Bestyrelses beretn i ng.

Formandens beretning

Efter generalforsamlingen i 2017 , bestod bestyrelsen af flg. Personer

Janni Buxbom, Jesper Smed, Karsen Lund, Carsten Engelmand , Claus Hansen, Charlotte Nielsen og Jens

Mølgaard. Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen i løbet af året,

Først stoppede Janni af personlige årsager og suppleant Mick Ravnebjerg kom ind i bestyrelsen. Siden

stoppede Jesper Smed også i bestyrelsen og Jane Madsen skulle indtræde i bestyrelsen, men pga. sygdom

og hendes pludselige dødsfald har pladsen i bestyrelsen været Vakant.

Så som ny formand i klubben, har der været en del nye ting jeg skulle sætte mig ind i, det har været lidt
udfordrende. Men heldigvis har jeg haft en klub der arbejder sammen, så jeg har ikke følt jeg stod alene

med det.

Fra januar 2017 begyndte vi at bruge vores nye medlemsregister og regnskabsprogram, samt hjemmeside
fra Klubmodul. Det betyder at vi ikke længere sender regninger ud på kontingent, nu skal spillere/forældre
selv gå på vores hjemmeside og oprette sig samt betale. Dette gælder også alle vores arrangementer i klub-
regi.

Vi afholdte i oktober vores årlige bankoshow i hallen med enormt stort fremmøde. Bankospillet gav et
pænt overskud til klubben.

lgen i 2Ot7 solgt vi fyrværkeri fra hal A, salget her var lidt større end sidste år. Dog afventer vi stadigvæk en

afregning på dette.

Vi lavede i november en tur til Brøndby Hallen for vores ungdomsspillere for at se KIF-KØbenhavn vs Skjern
Håndbold. Her deltog 50 personer og jeg tror alle der deltog syntes at turen var en stor oplevelse. Vi slog
blandt andet et lille smut forbi McDonalds på vejen derind.

U ngdomsforma ndens beretning

Ungdomsudvalget har i år bestået af Carsten Engelmand (formand), Anette Frejlev, Diana Andersen, Janne

Hansen.

I Ungdomsafdelingen har vi begge arme højt i vejret. Det har været en fantastisk sæson - men rekordmange
børn og unge, mange hold - og højt niveau.

Sæsonen startede med en velbesøgt håndboldskole med flot program. Efter ferien forsØgte vi os med et
Saxsport Stævne - men det lykkedes os ikke at vriste hold fra de veletablerede stævner. Vi vil fremover lave
træningsstævner i en lidt mindre udgave. Ellekildeskolen blev besøgt af SSHK, der underviste 10 klasser i

håndbold i deres idrætstimer. Det er en sikker vinder, hvad angår tilgang af nye medlemmer, så det skal vi
forsøge at holde fast i - og meget gerne udvide til Sakskøbing Skole også.

En del af vores ungdomshold deltog i niveaustævner - hvilket resulterede i, at vi i år kunne præstere 2.

divisionshold hos både U14 piger og drenge. Begge hold har klaret sig rigtig fint,
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Flere af vores hold har 2 hold - både U12 piger, U10 drenge og U14 drenge har i år været så mange, at de

har haft 2 hold iturnering.

Vi har igen i år haft mange ungtrænere. De var alle på ungtrænerkursus i foråret - og har alle meddelt, at de

fortsætter i den kommende sæson.

Der har været mange aktiviteter på de enkelte hold i år. Overnatning i hallen, på vandrerhjemmet, besØg af

venskabshold fra VallØ, osv. UL4 drengene samlede i foråret penge sammen til en tur til Bornholm, hvor de

samtrænede med Team Bornholms stærke U14 mandskab. I år har Ungdomsafdelingen også vaeret på

fælles bustur til Br6ndby for at se KIF Kolding. Det var en super oplevelse for de mange børn, der var med.

Traditionen tro afholdt vi Et Brag i Hallen i foråret, hvor alle ungdomshold spillede hjemme, der var speak,

musik, indløb, kåring af kampens spillere og masser af mennesker i hallen.

Vi har netop haft en fantastisk Ungdomsafslutning - med 220 deltagere. I år var familier også inviteret - og

det var en kæmpe succes. Alle hold havde pyntet deres borde flot - og U10 drengene blev vindere i den

præstigefyldte konkurrence om flotteste bord.

Umiddelbart efter afslutningen tog 3 ungdomshold til HRø mesterskaber. Vores U12 pige C fik en flot 4.

plads, UL2 pige B vandt sølv og U14 drenge B blev HRØ mestre. Sådan! Flot kæmpet.

Den kommende saeson ser spændende ud. Vi får for første gang i mange år et U16 drengehold. Alle

cheftrænere og ungtrænere er på plads til den kommende sæson. Der mangler stadig et par voksne

omkring især Ul-4 pigerne er det vigtigt at finde en voksen mere.

Håndboldskolen har allerede paent med tilmeldinger, og sommerhåndbold er planlagt til onsdage i maj og

juni med en håndfuld trænere, der skiftes til at arrangere strandhåndbold, streethåndbold og almindelig
håndbold.

Seniorforma ndens beretning

Sæsonen startede meget forskelligt for herre og dame afdelingen.. Damerne var en del til træning fra start

og herrerne noget mere sløve. Vi prøvede i år med træning både tirsdagog torsdag.. Ret hurtigt stod det
klart at det var en træning for meget.. Dem der pt spiller i sshk har ikke tid til 2 x træning plus kamp hver

uge. Vi droppede tirsdags træningen med det resultat at vi blev mange om torsdagen og det gik igen

fremad. Vi sluttede trænings mæssigt fornuftigt af men resultaterne i løbet af sæsonen kunne tydeligt ses

på fremmødet til sidst..

resultat mæssigt kan man kun sige at dame 1. hold virkelig bed sig fast i serie 1 og endte med og vinde den

ene og spille uafgjort uden anden kval kamp.. Dermed var oprykningen sikret til kval rækken !! Et flot
resultat som Trine og Rikke klart kan tage æren for.

Dame 2. Hold startede i serie 3 hvilket bestemt ikke var den rigtige række.. De kæmpede med nogen

nederlag og kunne ikke helt følge med i den række.. Efter jul kom de heldigvis med i serie 4 hvor det også

blev til en del sejre.. Ved juletid måtte Annika stoppe som træner pga skole, job og manglende tid til
familien.. Heldigvis sprang Karina Frederiksen til og fuldførte sæsonen.. Tusind tak til Karina l!
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Herrerne rykkede sidste saeson op i serie 1. Holdet var delt omkring oprykningen og der blev brugt en del

spillermøder osv på og snakke om hvordan det skulle gribes an.. Holdet blev enige om og give den en skalle

og fuldf6rer sæsonen i serie 1.. Det blev som forudset meget svaert og man sluttede klart sidst.. Pt venter
man på det sidste kval stævne så man ved og man skal spille serie 1 eller serie 2 næste sæson.. Men holdet,
Henrik Lauridsen og Henrik Larsen har kæmpet flot og holdt humøret hØjt..

Herre 2. hold kom meget uheldigt i serie 3 på Sjælland.. Det var MEGET svært for Martin Hansen og Erling

og stille hold til de lange kørerture.. Det gav et par afbud til nogen lørdags kampe.. Efter jul kom man i den

lokale serie 3 og så gik det meget bedre mht spillere og resultaterne..

Næste sæson bliver en spændene sæson.. Unge mennesker kommer til, gamle drosler lidt ned og der
kommer også nyt blod ind på træner siden..

En kæmpe tak skal lyde til alle dem som har hjulpet iårets løb.. Men en særligtak skal lyde til nils

Smidemann, Christian Kamper, Simone Ruud og Winnie Månsson.. Uden dem varvislet ikke nået i må1..

Tusind tak for kampen..

Sponsoreudva lget beretn ing

Sponsorudvalget har i denne sæson, fundet spilletØj til 4 Ungdomshold 0g 2 seniorhold
Vi har fået stor hjælp, fra forældre, trænere og deres forbindelser.

Det har været en stor fornøjelse

Banderne har været sat lidt på standby, da vi ikke rigtigt vidste hvordan og hvorledes med den nye hal, det
er kommet på plads nu, så vi er i fuld gang, med at finde nye Sponsor.
Tøjsponsor til seniorafdelingen, der vil vi prøve at lnvolvere spillerne noget mere, da deres forbindelser til
Arbejdsgiver og forældre også er en mulighed.


