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Bestyrelsen beretning for året 2010.
Først og fremmest vil vi gerne takke alle fremmødte – dejligt at der er så mange der følger med i og
har interesse i hvordan det går i vores forening.
Lad os starte med lokalerne vi sidder i, nemlig vores klublokaler:
2010 blev året hvor HF Mors, for første gang, fik vores egen lokaler.
Lokalerne har været utrolig flittig brugt og det til mange forskellige tiltag, alt fra små møder, store
møder til overnatning, med wii og playstation spil, film hele natten mm.
Vi syntes selv at vi har fået indrettet lokalerne godt og vi har løbende fået nye møbler mm. Alt i alt er
alle trænere/ledere og spillere i klubben utrolig glade for lokalerne og vi har svært ved at finde ud af
hvordan vi har kunnet undvære vore egne lokaler før ……
Økonomisk har klublokalet jo været en ekstra udgift for os, både den månedlige husleje og
indretning osv. Heldigvis havde vi god hjælp af Peter Andersen og nogle flere frivillige til at sætte
vægge, skabe og køkken op og vi har løbende haft mange frivillige der har givet en hånd med i
klublokalet. Vores 2. div. Damer har stået for at rydde op en gang i ugen, så rengørings personalet,
kan gøre rent 1 gang i ugen og Niels Samuel har styret bookingen, nøglerne og alt hvad der vedrør
klublokalet rigtig godt, så en stor tak til alle der har hjulpet med at holde omkostningerne nede og
fået dagligdagen til at fungere.
Mors Chancen var igen i 2010 en stor indtægtspost for os, der blev arbejdet hårdt på at få solgt
nøglerne og arrangementet på Ford fungerede rigtig godt, så stor tak til Andreas Kristensen, Karen
og Johannes Nygaard og de øvrige hjælpere for det. Mors Chancen 2011 startede tidligt op i 2010 og
der var en ny stor kreds af hjælpere som startede arbejdet inden sommerferien og der blev delt
ansvar ud på rigtig mange personer, Stor tak igen til Karen og Johannes for at tage førertrøjen og
være gode til at få andre med, specielt Niels Erik Knudsen og Knud Jensen, men også i andre der har
hjulpet skal have stor tak for hjælpen.
Sponsorudvalget skal også nævnes i denne sammenhæng, 2010 er vel det år vi endnu har fået flest
sponsorpenge i kassen i HF Mors og det har også været en væsentlig årsag til det gode regnskab. Så
stor tak til Lars Moss, Preben Poulsen, Kristian Lynggaard og Arne Lindgren for den gode indsats
som heldigvis ser ud til at fortsætte her i 2011.
Stor tak til alle vore udvalg for deres indsats. Det er jo i dagligdagen ude i udvalgene og ude ved
vores mange trænere at grundlaget for vores forening bliver lagt. Det er der kontakten til alle vore
medlemmer er og vi syntes at vi i 2010 har fået skabt en grobund der gør at vi i HF Mors ikke er så
nervøse for foreningslivet, som man er mange andre steder, hvor foreninger lider under at de har
svært ved at finde frivillige ledere. Vi tror, mærker og håber på at vi, med den måde vi griber tingene
an på, gør det sjovt og spændende at være en del af den frivillige kreds i klubben og på den måde
synes vi også at vi har nogle gode ambassadører for foreningen der gør at det går godt med at få
flere frivillige med.
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Holdmæssigt havde 17 ungdomshold fordelt med 10 drengehold og 7 pigehold og 7 seniorhold i
forrige sæson – i denne sæson har vi 19 ungdomshold, fordelt med 12 drenge og 7 pigehold og 8
seniorhold fordelt med 5 herrehold og 3 damehold, derudover har vi jo U18 drengene, 2. div. Herre og
Ligaen i MTH så altså i alt 30 hold ☺
Resultatmæssigt har vi efterhånden etableret vores damehold i 2. division, mens vores herrehold
desværre er på vej ned i serie 1, efter en del år i jyllandsserien. Vores andre seniorhold præsterer
rigtig flot i de rækker de spiller i og efter sommerferien, rykkede alle hold på nær et i Serie 2, så vi
altså her i foråret 2011 har 3 serie 2 hold, kun jyllandsseriedamer, har hængt lidt efter sommerferien.
På ungdomssiden blev vores U16 drenge jyske mestre før sommerferien og vores U14 drenge blev
nr. 3 i divisionen, de var altså mellem de 6 bedste hold i jylland. Vores U10 drenge blev landsmestre i
DGI og skal til efteråret på rådhuset og hyldes som danmarksmestre…
Vi har som i også kan se af ovennævnte tal, klart overvægt af drenge og vi håber derfor på at vi i de
kommende år kan få lavet nogle projekter direkte rettet mod pigespillere, hvor vi, hvis vi skal have et
ordentligt rekrutteringsgrundlag og en ligevægtig forening, er nødt til at skal have nogle flere
pigespillere, til gengæld er vi på noget nær hvad vi kan magte lige pt. på drenge siden, bortset fra at
vi har manglet U18 spillere.
I Mikro afdelingen har vi også øget antallet af spillere og når vores hold er ude og spille
”totalhåndbold” får de altid gode resultater og tyder på at vi gør meget rigtig helt fra vores spillere er
helt små, hvor vi lærer dem at bevæge sig, før de får alle boldfærdighederne –
I alt har vi øget vores medlemstal fra 432 til 493 altså en fremgang på 14 % - hvilket må siges at være
rigtig flot, når man kigger på det øvrige håndbolddanmark hvor man igen i 2010 havde en markant
medlemstilbagegang – nu kan vi så håbe at det mandlige landsholds succes ved VM i Sverige kan
være med til at foreningerne får en medlems fremgang.
I vores ”Eliteselskab” Mors-Thy håndbold blev 2010 et historisk år hvor vi for første gang
nogensinde var snublende tæt på en slutspilsplads, der var spænding frem til allersidste runde og
det var meget små marginaler der gjorde at Team Tvis-Holstebro og Viborg HK snuppede de 2 sidste
slutspilspladser. Til efterårssæsonen blev der skiftet kraftigt ud på holdet og det var lidt opad bakke
det hele interne problemer på både holdet og i administrationen gjorde det til en meget meget svær
halvsæson, heldigvis stod bestyrelsen godt sammen og vi syntes at vi er godt på vej mod bedre tider
og håber vi i løbet af en sæson eller to igen kan spille med om slutspilspladserne.
2. divisions holdet sluttede med over 20 point i sidste sæson i en utrolig tæt række, heldigvis var det
nok til at redde sig en ny sæson. En ny sæson som desværre har været rigtig hård, da det har vist
sig meget svært at bruge U23 spillere og da samtidig en del spillere forlod os bl.a. til HRH inden
sæsonen…Det betyder desværre at vi fra næste sæson må indstille os på at spille 3. division.
U18 blev som noget nyt lagt ind under Mors-Thy håndbold, det skulle vise sig fra start at det blev
vanskeligt at finde flere spillere end dem der skulle spille for Mors-Thy holdet, så det endte med en
trup på 14 mand. De spillede nogle gode kampe i efteråret og var meget tæt på at komme i ligaen, et
annuleret mål i/efter sidste sekund i den allersidste kamp kostede pladsen og der var en mindre krise
på holdet. Det har også splittet holdet en del, men kun fordi at flere spillere er blevet rykket op i
ligatruppen og allerede vist deres værd på det niveau.
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Vi har igen i 2010 haft håndboldskole i uge 42 – med 55 deltagere primært håndboldspillere fra HF
Mors. Det er en lille tilbagegang fra de forrige år, så vi skal nok have gjort lidt for at vende det og få
lidt flere deltagere med igen..
Morsø Påskestævne, er en af årets helt store begivenheder for HF Mors og det blev igen i 2010 et
stort tilløbsstykke for os. Til påskestævnet stiller vi med utrolig mange frivillige hjælpere, der er en
fantastisk god forældreopbakning, stort set hele vejen rundt. Resultatmæssigt viste Morsø
Påskestævne 2010 også at vi er godt med i langt de fleste rækker og at vi gør meget rigtigt i vores
ungdomsafdeling. U10 piger tabte i finalen og blev flot nr. 2, U10 drenge vandt kampen om 3 pladsen,
U12 piger vandt finalen og stævnet, I U12 drenge, gik det ikke helt godt, men 2 hold i A-slutspillet
vidner om mange dygtige spillere, U14 pigerne sluttede på 8. pladsen og U14 drengene vandt en flot
finale over Ikast KFUM. Tak til alle deltagere og hjælpere for endnu engang at gøre påskestævnet til
en flot propaganda for selve håndbolden og HF Mors.
Vi havde for første gang et hold med til Partille Cup i Gøteborg, Sverige. Det var en uforglemmelig
oplevelse for de spillere og trænere der var med, der var 1050 hold med i alt, der blev spillet på over
50 baner – det var helt vildt - og vi ved at det i 2011 bliver udvidet til at vi får 2 hold med. Desværre
blev U16 drengeholdet slået ud i 1/8 dels finalen i en kamp de burde have vundet. De spillede faktisk
uafgjort med vinderne af turneringen i indledende runde…
Vi havde også for første gang i flere år hold med til Thy Cup, vi havde 2 U10 drenge, 1 U12 drenge, 2
U14 drenge og 1 U16 drengehold med. Det gav en 1. plads til U16 drengene, en 2. plads til U12
drengene.
Vi havde vanen tro en del hold med til DGI Julecup og det udmøntede sig i 2. pladser til U8 og U10
pigerne, mens U14 piger og U16 drenge 2 tog sejren med hjem.
Nok om resultater og tilbageblikket.
Hvis vi ser lidt fremad, så har vi gang i en del nye ting:
Vi skal igen fra sæsonen 2011-2012 have U18 herre og damer og forhåbentlig også U16 piger. Så vi
bliver en hel ”klub”
Vi prøver at lave et sponsorløb (på lørdag), som gerne skulle blive en tradition. Vi håber virkelig at
spillere og deres familier vil tage denne dag til sig og gøre det til en god tradition, vi vil gerne have
rigtig mange ud og løbe og der vil være fine præmier til dem der løber flest penge ind og til dem der
løber længst. Vi har booket hal 2 og bankens hoppeborg, så det skulle gerne blive en rigtig god
familiedag ☺ Vi har stadig brug for hjælpere, så hvis der er nogen der vil give en hånd med, så
henvend jer lige ved Kirsten Kaagaard el. Lars Moss inden i går.
Vi får besøg af konsulenter fra KFUM d. 29. April, hvor vi skal prøve at få nedskrevet vores visioner,
missioner og målsætninger, som vi efterfølgende skal blive gode til at efterleve. Vi skal altså finde ud
af, hvor vi vil hen med vores forening i de næste år og så finde bedste vej dertil.
Vi har planer om at starte far/mor barn bold op efter sommerferien for 3-5 årige og deres mor el. far.
Vi søger også hele tiden nye måder at tjene penge på, da det jo ikke er helt billigt at drive en forening
af vores størrelse.
Vi har besøgt Bjerringbro FH og vi er blevet enige om at vi fremadrettet skal udveksle ideér og tiltag
med dem. Vi er 2 foreninger som faktisk ligner hinanden rigtig meget, vi har begge et ligahold, fælles
med en anden forening, vi er begge mellem 400-500 medlemmer, vi er begge stærkest på
ungdomssiden ved drengene, vi har begge et ønske om at få flere piger i gang osv…
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De er noget længere fremme end vi er og i starten her er det klart os der får mest ud af samarbejdet,
men det forventer vi udligner sig lidt hen over nogle få år. En af de ting som vi lærte af dem var
noget: Vi nu forsøger os med, nemlig at invitere nogle håndboldforeninger og gøre det til vores
samarbejdsklubber. Vi skal forsøge at hjælpe disse klubber med at få flere håndboldspillere og
fastholde dem i deres forening.
Det skal vi bl.a. gøre ved at yde konsulentbistand til deres trænere, sende gæstetrænere ud til dem,
invitere dem til vore interne kurser til favorable priser, lave nye tiltag i HF Mors, som de bliver
inviteret til og så er det dem der får mulighed for at løbe med ligaholdet ind og ikke de klubber som
ikke vil være med, der kan komme mange andre ting i spil også, men dette var noget af det som vi vil
komme ud med. I første omgang forsøger vi med Morsø HK, Nordmors IF og VIF Mors, derefter
vender vi snuden mod Salling og Oddense, Sundsøre, Fursund, Sallingsund HK og Team Spøttrup.
Dette kræver en masse arbejde og det fører mig hen til en anden ting de er længere fremme med i
Bjerringbro FH. De er 2 fastansatte og de har en omsætning der er ca. 2,5 gange så stor som os og
grunden til det, er de ikke tvivl om er at de ansatte har tid til at lave flotte sponsorhæfter, besøge
sponsorer, lave aktiviteter som giver overskud til foreningen og samtidig giver deres egne og deres
samarbejdsklubbers spillere nogle fantastiske oplevelser. Så det er altså også noget vi fremadrettet
vil prøve at kigge lidt på, Hvis vi skal videreudvikle vores forening, i stedet for at det hele bliver en
gang brandslukninger, er vi nødt til at tænke kreativt og økonomisk…
Til sidst vil vi gerne rose og takke alle der har bidraget til arbejdet i HF Mors i 2010, det har været en
fornøjelse at sidde i en bestyrelse med så stor opbakning og en rimelig stor vilje til at hjælpe når vi
kalder. Så tak til alle der har bidraget, i kan være stolte af jer selv og vi håber at i også føler en slags
”ejerskab” af foreningen, det er i hvert fald noget af det vi arbejder på at alle involverede skal have.

På bestyrelsen vegne
Formand
Lars Svane Nielsen
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