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BESTYRELSENS BERETNING 2013
Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse
i, hvordan det går i vores forening.

2013 – Mit sidste udfordrende og spændende år som formand for HF Mors
I 2014 starter en ny epoke, med ny formand og nye øjne på tingene, jeg håber at
meget af det som vi har fået udviklet de sidste 4 år vil køre videre i samme spor,
men at der måske bliver sat mere struktur på tingene og at vi nu udvikler mest
på de ting vi har i gang, fremfor at udvikle nye ting hele tiden, som det ”nok” er
sket i de sidste 4 år.

I 2013 udviklede HF Mors sig endnu engang meget kraftigt
Vi udvidede administration til 2 administrationsmedarbejder

Først vil jeg kigge tilbage på hvordan det egentlig gik rent
sportsligt:
Vores medlemstal er faldet fra 504 til 476 fra 509 medlemmer i 11 til 504
medlemmer 2012 - Vi har igen haft et fald på de ældste ungdoms piger.
Noget vi er i gang med at gøre noget ved, det vender jeg tilbage til.
Samtidig har vi mistet et herreseniorhold. Vi har i efteråret 13 i alt haft 28
turneringshold, hvor i 2012 havde 30 og i 2011 havde 32 hold.

Vedr. pigesiden, så er der som jeg også snakkede om sidste år lys forude –
vi har både i U10 og U12 piger 3 turneringshold, mens vi har oplevet stor
fremgang i U7 & U8 piger også.
Det vi fremadrettet har gang i, er et bredere samarbejde med Skyum
Idrætsefterskole om U16 pige årgangen. Det var jo egentlig planen helt fra
start af, da vi lavede samarbejdet at det også skulle gælde pigerne, men
det var simpelthen for svært for os. Nu har vi gjort os en del erfaringer med
samarbejdet på drengesiden, ligesom Skyum går meget aktivt ind i
samarbejdet for at gøre deres skole mere attraktiv for pige
håndboldspillere, så det håber vi, virkelig at vi kan få op og stå, der er
første fælles træningssamling, mellem områdets interesserede og næste års
skyum elever sidst i april, så der vi nok et fingerpeg om hvordan
mulighederne er.
At vi har mistet et herre seniorhold, er der nok ikke så meget at sige til, de
unge mennesker har mange muligheder i dag og fitness og løb har vundet
meget ind i de sidste år, ligesom fraflytningen af de unge pga. studier osv.
også vokser og vokser. Nogle af vores sekunda seniorhold, er også rimelig
langt oppe i alderen og det gør nok at vi mister et hold eller to mere i
nærmeste fremtid. Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi må nok indrømme
at det ikke er der vi har brugt/vil bruge mest krudt.
Resultater - 2013 var et endnu bedre resultatmæssigt år end 2012, vores
U10 Drenge blev det 4. bedste hold i kreds 2. Vores U10 piger blev nr. 2 i
kreds 2. Vores U12 Drenge blev nr. 7 i kreds 2. U12 Pigerne vandt
Kredsmesterskabet i A-rækken og var dermed nr. 3 i kredsen (2 hold var
rykket i AA rækken)
Vores U14 Drenge blev nr. 3 i 1. Division og var dermed mellem de 6
bedste hold i hele jylland.
Vores U14 piger blev nr. 5 i AA rækken, en række højere end året før.

U16 Drenge blev nr. 1 i 1. Division og vandt efterfølgende det Jyske
Mesterskab, med finalesejr over Skjern Håndbold. De tabte første kamp
med 5 mål i Skjern, men vandt så efterfølgende med 9 mål på hjemmebane
Så de var mellem de 7 bedste hold i Jylland.
U18 Drengene, blev også nr. 1 i 1. Division og tabte desværre efterfølgende
kampen om Jysk mesterskab, på mindst mulige margin, nemlig reglen om
udebanemål, vi tabte 32-34 hjemme og vandt 33-31 ude, så 1 sølle mål ;-(
Sæsonen var dog flot og bød på 5 point ud af 8 mulige mod nr. 1 & 2 i
Jylland. Men efter resultaterne var vi mellem de 8 bedste i Jylland.
2. division damer sluttede sæsonen på en 6. plads i sæson 2011-2012 –
hvilket var 2 pladser bedre end 8. pladsen sæsonen før. Endnu engang blev
sæsonen kørt med en meget smal trup, så flot at vi igen rykkede et et par
pladser frem i tabellen.
Vores ny oprykkede Jyllandsserie Damer blev en flot nr. 5
Vores Serie 1 herrer formåede desværre ikke at komme med i A-rækken, så
de kunne rykke op.
Udover alle disse resultater, så havde vi selvfølgelig en masse 2.-3- & 4.
hold der vandt deres puljer og leverede flotte resultater. Selvom vi har lidt
medlemstilbagegang oplever vi stadigvæk at det er utrolig flot med alle de
hold og spillere vi har og det kan være en udfordring at finde nok
kvalificerede trænere/ledere til dem alle, men i den sidste ende er det jo
bare dejligt at der er så mange der gerne vil spille håndbold.
Mors Chancen – Mors Chancen 2013 var endnu engang en bragende
succes, så endnu engang en stor tak til Karen og Johannes Nygaard. Karen
og Johannes har leveret en kæmpemæssig indsats og med en god
arbejdsgruppe styrer de fuldstændig Mors-Chancen år efter år. Overskuddet
fra Mors Chancen er en af de vigtigste indtægtskilder for HF Mors, så det er
virkelig en prisværdig indsats i laver og det sætter vi, i bestyrelsen kæmpe
pris på. Så stor tak til alle der har hjulpet til omkring Mors Chancen.

Sponsorer/sponsorudvalget – På sponsorsiden har vi som jeg sagde det
sidste år mere eller mindre med de folk, som vi nu kan mønstre mættet
området godt & grundigt. Vi er blevet taget rigtig godt imod, hos langt de
fleste sponsorer. En Stor tak, skal der lyde for indsatsen til alle i
sponsorudvalget, vi kunne godt fremadrettet tænke os lidt ny energi &
inspiration ind i sponsordvalget, så hvis nogen af jer har lyst til at give en
hånd med her eller evt. kender nogen med et rigtig godt netværk, så sig
endelig til. Og selvfølgelig ikke mindst en stor tak til alle vore sponsorer,
uden jer kunne vi slet ikke drive klubben på det her niveau.
Sponsorløb
I de 2 første år, var vi rigtig heldige med vejret til vores sponsorløb, sidste
år var vi desværre mere uheldige med vejret, ligesom opbakning ikke var
helt så god som de 2 første år. Det betød at der blev løbet 37.000 ind,
hvilket i sig selv er flot nok, men når man løb 50.000 ind i 2012, var det
alligevel en lille skuffelse. Vejret betød selvfølgelig noget, men slet ikke
13.000 da sponsorerne jo er fundet i forvejen.
Så vi håber at alle vil gøre en kæmpe indsats for at bakke op om dette års
løb som foregår nu her den 5. April kl. 15.00 lige udenfor her. – vi har
rigtig flotte præmier til de løbere der løber flest penge ind og til de løbere
der løber længst i hver årgang. så der er alt mulig grund til at få løbeskoene
på og få fundet en masse sponsorer eller og støtte op omkring jeres børn &
børnebørn og hjælpe dem med at finde sponsorer Og så i øvrigt møde op og
være med til at skabe en festlig dag. Der er foldere herinde i dag, hvis i
ikke har fået eller har brug for flere og ellers kan de hentes på vores
hjemmeside

Udvalg & administration
Det er min klare fornemmelse at klubben fungerer bedre og bedre og at de
2 ansatte administrations medarbejdere har et fint samspil med de
forskellige udvalg.
Det er som jeg nævnte for et år siden også meget vigtigt at det er de
frivillige der SKAL være omdrejningspunktet i klubben.
Jeg kan høre på specielt vores trænere & forældre, at det er rigtig dejligt at
der er ”næsten” altid er nogen på kontoret i forbindelse med at de træner i
hallen. Men også på udvalgs medlemmerne at de kan give opgaver til de
ansatte og så møde op og så ligger der materiale klar mm. til udlevering
eller hvad det nu drejer sig om.
Vi har til stadighed brug for flere ”ansvarlige” ledere, så igen er du
interesseret i at gøre en indsats, der hvor dit barn eller barnebarn bruger
meget tid, eller er du bare meget interesseret i håndbold og i at sørge for
så gode vilkår som muligt til håndboldspillere på Mors, så giv lyd fra dig.
Påskestævne
Påskestævne 2013 blev endnu engang en succes, med nogenlunde status
quo i antallet af hold, Aars var inde som ny klub med en del hold og tog
over fra nogle af dem som er faldet fra. Overskuddet var rigtig stort og flot.
Økonomi
Det fører mig over til økonomien  som Ulla vil komme ind på om lidt, men
jeg kan godt løfte sløret for at vi får 4. år i træk kommer ud med et
overskud, der er større end budgetteret og det er jo helt fantastisk.
Med 2 ½ tids ansatte, med et væld af aktiviteter for vores spillere, som i
min verden har rigtig gode vilkår og vi har ikke rørt ved kontingenterne i
flere år. Der var mange ubekendte i 2013 og vi har nok regnet med et
mindre underskud, som flg. af dette, så at vi igen kommer ud med

overskud, er helt fantastisk og det at kunne stoppe som formand i en
forening, med en god egenkapital, er for mig utrolig dejligt og vigtigt.

Mors-Thy Håndbold
2013 blev jo et historisk år i Mors-Thy Håndbold, resultaterne i foråret 2013
var vanvittige og hele danmark fulgte med i hvad der skete på ”bette
balkan” Vi var sølle 1 mål fra at komme i DM finalen ;-( i en fantastisk
kulisse i Aalborg, hvor over 1000 Mors-Thy fans, havde taget turen og gav
holdet en hel fantastisk støtte. Det hele endte med en fantastisk 4 plads og
en plads i EHF Cuppen.
I efteråret, var det så tilbage til den utilregnelige hverdag, med træner
fyring, administrations udfordringer, utilfredse spillere osv.
Resultaterne var også tilbage på det niveau, som de har lagt de tidligere år,
så man kan sige at det hurtigt blev hverdag igen. Vi føler på nuværende
tidspunkt at vi er på vej tilbage til bedre tider både administrationsmæssigt
og sportsligt og har store forhåbninger om at vi igen kan sikre os en
slutspilsplads i sæson 2014-2015.

Thy-Mors Damehåndbold
I 2013 så Thy-Mors Damehåndbold lyset og blev lavet som et
holdfællesskab med TIK.

Håndbold College Mors
Vi er blevet 12 boende på College og er i en fantastisk udvikling på alle
måder, vi er blevet kendt i det meste af håndbold danmark, både qua Mors-

Thy Håndbold´s flotte resultater, men også via de flotte U16 & U18
resultater vi har leveret i HF Mors i de sidste år og så hev vi her i foråret en
Handelsskole DM titel i hus, alt sammen noget der kan være med til at gøre
os attraktive i forhold til unge håndbold spillere med ambitioner
Vi har stor fokus på at eleverne trives i dagligdagen og at de ikke mindst
passer skole og lektier, samtidig med at de passer deres træning. For de
boende elever har vi endvidere stor fokus på deres kost og på at lære dem
noget omkring oprydning, rengøring osv.
Det første år med College gav ikke som jeg frygtede sidste år et mindre
underskud, men gav derimod et mindre overskud, så det var/er jo helt
perfekt.
Samarbejdsklubber
Vi har stadig de 4 samme samarbejdsklubber, IF Nordmors, Sallingsund HK,
Sundsøre Håndbold og Fursund IF. De 2 sidstnævnte har dog i denne
sæson indgået holdfællesskab for alle ungdoms hold.
Der er muligvis et større samarbejde med IF Nordmors på vej, samt er vi i
in meget indledende dialog med en klub i Salling, om et større samarbejde
omkring elitehåndbold.

U12 College
U12 College, kørte for andet år og igen var der omkring 15 deltagere, det
er lidt under det som vi gerne vil have, men det er nok det niveau vi kan
forvente pt. Måske et større samarbejde med Nordmors og en klub mere,
kan åbne for flere deltagere.
Fokuspunkterne er uændret.
1. Vi vil gerne lave noget individuel træning, som man måske ikke har så
meget fokus på i den daglige træning.

2. Vi vil gerne lave et tilbud som er for alle, uanset hvilket hold man spiller i
og hvilken klub man spiller i.
3. Det skal være et tilbud der er lidt ekstraordinært og derfor var det med
en T-shirt og evaluering, samt cacao og bananer efter hver træning.

Pigekanonen
Blev gennemført i februar 14, så det eneste jeg kan/vil sige om det, er at
det endnu engang var godt besøgt og at det var en succes endnu engang.

HF Mors Fest
Sidste år startede vi det, som vi håber bliver en ny og god tradition, nemlig
en HF Mors fest, for alle medlemmer, frivillige og spillere fra U18 og opad i
klubben- Sidste år, var der ikke så mange til festen, men det var nu rigtig
hyggeligt alligevel, så det håber vi også at der er flere der bakker op om i
år, så vi kan få en rigtig hyggelig aften.
Dommere
Vi har i 2013 fået uddannet nogle af college eleverne til dommere og de har
også været ude at dømme nogle kampe, men vi må erkende at det er en
svær ting med de kære dommere.

Jyske Bank Mors Arena
Samarbejdet med hallen og cafeteriaet er i løbet af 2013 blevet bedre og
det har bl.a. betydet at vi har afholdt fællesspisninger med stor succes.
Vores betingelser i hallen er også blevet bedre og det er blevet lettere at få
nogle ekstra træninger osv. Til gengæld er der stadig rigtig mange
aflysninger i foråret, som er en udfordring for os. Vi har haft utrolig mange

hverdags kampe som har betydet rigtig mange trænings aflysninger, det
SKAL vi blive bedre til næste år. Så må vi ligge hjemmestævner i Nykøbing
Hallen, og/eller Nordmors Hallen eller andre haller.
Fremtiden
For mit eget vedkommende kan man sige at det nu er en epoke der er slut,
det har været 4 fantastiske år som formand i HF Mors, jeg har brugt Vildt
mange timer på det, men det har for det meste været givet rigtig godt ud
og så er det jo nemmere at tage de sure opstød som også følger med
engang i mellem.
Udviklingen har jo været enorm, hvis man kigger tilbage – Mange mange
nye tiltag, De ældste drenge ungdomsrækker er igen de bedste i kreds 2 og
meget tæt på toppen af jylland. Vi har en fantastisk mikro afdelingen, vi har
fået masser af piger i gang, vi har velfungerende udvalg, da jeg trådte til,
var der stort set ingen udvalg og ingen sponsorindtægter. Vi har fået et
College op og stå med mellem 50-60 aktive unge mennesker – pt. 11
tilflyttere til Mors der bor på College. Vi har stablet et nyt dame projekt på
benene Thy-Mors Damehåndbold og jeg kunne blive ved.
Jeg slipper dog ikke helt tøjlerne, jeg har lovet at give en hånd med i
Eliteudvalget, hvor det primære er at finde kvalificerede trænere til U14U16 & U18 årgangene samt udvikle det koncept, vi har sat i gang der og
ikke mindst få pigesiden, noget bedre med. Derudover bliver jeg i
sponsorudvalget og forsøger at hive nogle penge hjem til klubben.
Jeg vil derfor også meget gerne fortælle at jeg kan overgive klubben til en
ny formand med at vi netop har forhandlet et nyt hovedsponsorat hjem
med Jyske Bank, der gælder for de kommende 2 år og er forbedret en lille
smule i forhold til den aftale der udløber 30/6 

Til allersidst vil jeg gerne sige tak til alle der har hjulpet i HF Mors i løbet af
det sidste år og i løbet af hele den den tid jeg har været ved roret og det er
ikke så få. I kan alle være stolte af jer selv og klappe jer selv på skulderen
over jeres indsats. Det er en fornøjelse at så mange gerne har villet være
en del af HF Mors igennem tiden.

På bestyrelsens vegne TAK til jer alle.…

