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BESTYRELSENS BERETNING 2011
Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt med noget
interesse for vores forening.

2011 – et meget udfordrende og spændende år i HF Mors
2011 blev året hvor vi i HF Mors fik lavet et værdisæt for HF Mors, som vi i
dagligdagen har lovet hinanden, vi skal forsøge at efterleve efter bedste evne.
Vores værdier, det vi skal være kendt for er i overskrifter:
H – åndbold for alle - Et godt sted at være for alle (Fokus på både bredde og elite)
F – ællesskabet - Både på og udenfor banen
M – ange frivillige – Engagerede medlemmer og forældre
O – rganisation – Vi stiller krav til hinanden
R – espekt – Værdsætte frivilligt arbejde
S – ynlighed
Klubben er større end holdet, holdet er større end individet!

Vision – Der hvor vi gerne vil hen
-

Vi vil være det bedste håndboldtilbud både sportslig og socialt, lokalt og regionalt

Mission – Vejen til at opfylde vores visioner
-

Vores mission er at skabe områdets førende forening indenfor både elite og bredde. Det foregår
gennem klubånd, veluddannede trænere som forstår at motivere spillerne via sjov leg, oplevelser og
udfordringer.

I kan selv læse mere på værdi sedlerne der ligger rundt på bordene.
Resultater - 2011 var også et lag ovenpå resultatmæssigt for vore hold i
forhold til tidligere sæsoner, vores U14 Drenge spillede i 1. division og var
helt indtil sidste spilledag med i kampen om de 2 JM pladser. U16 Drengene
spillede ligeledes i 1. division og var også med i kampen om 1. pladsen, lige
indtil sidste spilledag.
2. division damer sluttede sæsonen på en 9. plads efter en lovende start,
blev foråret en noget blandet fornøjelse, med trænere og spillere på rejse,
mange afbud osv. Heldigvis fik holdet reddet sig i land til en ny sæson.
Jyllandsserie herre og damer måtte desværre rykke en tak ned i Serie 1,
Det har været lidt trægt med spillere til de 2 hold de sidste par år, men vi
håber at vi med tilgang af unge spillere de kommende år igen kan komme
en række længere op.
Af øvrige resultater kan nævnes at vores 2. hold U16 vandt deres A pulje
og var i Sparekassen Himmerland Cup finalen, som desværre lå samtidig
med nogle gymnastik opvisninger for efterskole eleverne, hvilket betød at vi
måtte stille op med 1. holds spillere og vi vandt kampen, men tabte
alligevel pga. ulovlige spillere.
I børnerækkerne var vi repræsenteret i de bedste AA rækker i 3 ud af 4
rækker.
I sæsonen 2010-2011 havde vi 18 ungdomshold, fordelt på 12 drenge og 6
pigehold og 8 seniorhold fordelt med 5 herre og 3 damehold, derudover
havde vi jo liga og 2. div. Herre og et U18 hold i MTH.
I denne sæson 2011-2012 har vi 17 ungdoms drengehold altså en
fremgang på 5 hold og 7 pige ungdomshold, hvoraf de 3 er U10 piger.
På seniorsiden har vi trukket et enkelt herre hold, så vi nu har 4 herrehold
og 3 damehold, derudover har vi de 2 hold i MTH – altså i alt 33 hold – så
vidt jeg ved er det, det største antal nogensinde og vi er blandt de 5 største
håndboldafdelinger i Jylland/Danmark, så vidt vi har regnet os frem til.

På mikrosiden, altså U6-7-8 har vi rigtig mange børn og heldigvis har den
omprioritering vi lave for et par år siden, hvor vi skilte piger og drenge ad,
allerede fra U7 og samtidig gik over til udelukkende at spille totalhåndbold,
hvor det er bevægelsen og legen der er i højsædet fremfor regler, givet
pote, således, har vi i år 3 U10 pige hold og vi har haft 4 U7 & U8 hold ude
og spille til stævner. Vi har i denne sæson haft 3 U10 pige hold og hvis alt
går vel, har vi i næste sæson 4 U10 pigehold og det kan jeg ikke mindes vi
har haft før.
I alt har vi øget medlemstallet fra 493 til 509 og altså igen haft fremgang
på den front, igen i 2011 er der ellers tilbagegang medlemsmæssigt rundt
om i landet, men vi har nu på 2 år øget med næsten 100 medlemmer ☺
Mors Chancen – Mors Chancen var i 2011, med 2 nye frontfigurer, nemlig
Karen og Johannes Nygaard. Karen og Johannes har leveret en
kæmpemæssig indsats og har fået en god arbejdsgruppe op og stå.
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 var 2011 en rigtig stor
udfordring. Som alle ved gik vores hovedsponsor, Fjordbank Mors konkurs i
Juni måned og vi gik i en periode fra Juni til Nov. Måned uden
hovedsponsor og viste ikke rigtig om vi var købt eller solgt. Heldigvis kom
vi rimelig hurtigt, efter det stod klart at Jyske Bank overtog størstedelen af
Fjordbank, i en god dialog med Jyske Bank, hvilket betød at vi i starten
November måned kunne præsentere Jyske Bank, som ny hovedsponsor i HF
Mors. Vi har heldigvis fået en rigtig god aftale med Jyske Bank, som vi er
rigtig glade for, men som vi også alle skal være opmærksomme på, når vi
repræsenterer HF Mors. Det betød også at vi skulle ud og investere i noget
nyt tøj og at vi fik trykt en masse Mors-Thy logo´er henover det tidligere

hovedsponsor logo. I regnskabet kan vi konstatere at sponsorudvalget igen
har haft en flot fremgang, der er røget rigtig mange sponsorkroner ind i
2011 og vi håber at vi kan fortsætte fremgangen i 2012 igen. Stor tak for
indsatsen til alle i sponsorudvalget.
Sponsorløb
2011 var første år, vi forsøgte os med at afholde et sponsorløb.
Sponsorløbet går ud på at alle spillere & ledere i HF Mors, forsøger at finde
nogle sponsorer til at sponsorere dem til en times løb omkring Arenaen. Så
bliver dagen lavet hyggelig med salg af pølser, vand, øl mm. Og der er
præmier til dem der løber længst og dem der løber flest penge ind. Der blev
i 2011 løbet knap kr. 40000,- ind til klubben, det var fantastisk vejr og helt
igennem en rigtig god dag som vi håber at vi kan gentage her på lørdag,
hvor vi holder sponsorløb 2012. Så sidder der nogen der ikke har sponseret
eller spillere der ikke er blevet sponseret endnu, så skynd jer og kom i
gang. Vi håber at se alle jer der er mødt op i aften og mange mange flere
på lørdag, det bliver rigtig hyggeligt ☺ og er en vigtig dag for klubben på
økonomisk og socialt.
Udvalgene
I HF Mors har vi nogle fungerende udvalg som tager sig af de daglige
opgaver der er i foreningen og der bliver lavet en stor indsats, hver eneste
dag året rundt stort set, nogle arrangerer påskestævne, nogle arrangerer
juleafslutning og sæson afslutning, nogle sørger for at holdene har de
materialer de skal bruge, som tape & isposer, nogle sørger for at der bliver
samlet medlemslister ind, så nogle kan få sendt kontingent ud og nogle skal
rykke ”rigtig mange” medlemmer for kontingent, nogle sørger for
ansættelse af trænere, nogle for indsamling & gennemgang af brugt tøj og
indkøb af nyt tøj, nogle sørger for at finde hjælpere til vores
hjemmestævner med tidtagning, musik & speaker og nogle sørger for at
finde hjælpere til Mors-Thy Håndbold´s hjemmestævner, nogle arrangerer
håndboldskole, nogle arrangerer sposnorløb (på lørdag) nogle sørger fior at

opdatere hjemmesiden og facebook siden, nogle sælger sponsorater og
forsøger at pleje sponsorerne, nogle har den daglige kontakt med spillerne
og trænerne – alt sammen + alt det jeg ikke har fået med, bliver gjort på
frivillige basis, med den medlemsfremgang vi har haft i løbet af de sidste
år, må jeg bare sige, det er rigtig rigtig svært at ikke at hænge i
håndbremsen og hele tiden være på bagkant med tingene, selvom der er
rigtig mange der gør en rigtig stor indsats, mangler vi nogen der tager
ansvar for nogle af opgaverne og efterhånden som vi er blevet større er vi
nok også nødt til at erkende at det kan vi ikke klare på frivillig basis, så
derfor arbejder vi pt. på om ikke vi kan få en person ansat til at varetage,
den daglige ledelse af foreningen, så udvalgene kan koncentrere sig om de
arrangementer der skal arrangeres og arbejde med de konkrete opgaver de
nu har/får og ikke al den daglige ledelse af klubben, som man hurtigt bliver
viklet ind i, selvom det måske ikke lige er det man har sagt ja til, da man
gik ind i udvalget.
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 2. år i træk kommer ud med et
overskud, der er større end budgetteret og det er jo rigtig dejligt, men vi er
også godt klar over at skal vi ud og ansætte, koster det, så derfor kan det
jo være at det ikke ser ligeså rosenrødt ud næste år, i forbindelse med en
ansættelse er der jo mange ting der koster, som etablering af arbejdsplads,
med IT, telefon, printer osv. som er udgifter vi ikke har i forvejen og som
kan være svære at budgettere, når man ikke rigtig ved, hvor meget og
hvordan. Men vi er ovenud tilfredse med regnskabet og håber selvfølgelig
at vi med den samme, stramme styring af økonomien igen i 2012, kan
komme ud med et fint regnskab ☺
Mors-Thy Håndbold
2011 blev også et noget broget år i vores Eliteselskab Mors-Thy Håndbold
A/S – først blev det til en ny træneransættelse efter at Mr. HF Mors, Per

Hvass, var blevet frataget træneropgaverne og samtidig, fik vi en opsigelse
fra Direktøren. Dette betød at Anders Thomsen, kom ind og tog over efter
Per i resten af sæsonen 2010/2011 og Anders viste fra dag 1 af, at han var
den helt rette mand, på det rette helt rette sted, så det var en rigtig god
oplevelse. MHt. direktør posten, betød det at vi i 3 måneder, kørte uden
reel direktør og der blev trukket store veksler på bestyrelsen i MTH.
Heldigvis fik vi afsluttet sæsonen med gode resultater og ansættelse af en
ny cheftræner, tidligere landsholdsspiller, Jan Paulsen og en ny direktør i
den meget rutinerede Gunnar B. Simonsen, fra Skive. Alt dette betød at vi
gik ind til sæsonen 2011/2012 med en ny tro på tingene og en målsætning
om at få bygget et hold op der i sæsonen 2012/2013 skal være deltager i
slutspillet. Første del af sæsonen 2011/2012 blev også en rimelig succes,
trods store skades problemer på holdet, spillede holdet nogle rigtig gode
kampe og fik en pæn pointhøst som gjorde at vi hele tiden holdt os lige
omkring den meget eftertragtede 8. plads.
Fremtiden
Udover det med ansættelsen, som gerne skulle være med til at rydde
daglige misforståelser, halaflysninger som ikke lige er blevet formidlet
videre til de rigtige personer og ikke mindst en arbejdsforletning for
udvalgene og ikke mindst formanden, arbejder vi også med andre meget
spændende ting for fremtiden:
HF Mors College
Hvis alt går efter planen og det gør det jo ☺ så starter vi et ”håndbold
college” op til august. Det bliver et HF Mors College, i samarbejde med EUC
Nordvest, Morsø Gymnasium, Dueholmskolen, 10´eren, Mors-Thy Håndbold
og ikke mindst Morsø Kommune, i kan læse meget mere om college i de
foldere der ligger.
Dommere

Ja, jeg er nødt til at nævne, dommere, selvom de ikke altid er mine bedste
venner ☺ Dommerne har en meget afgørende rolle i håndbold i dag og i
kreds 2 er dommerne altså ikke helt unge og længere og heller ikke så
motiverede, som de burde være, hvilket betyder at der indimellem er nogle
små episoder som vi jo helst skal undgå. Dommerne har jo en magt uden
lige, hvilket betyder at nogle ældre, sure og uengagerede dommere jo kan
gøre som de vil og hvis vi så siger ”kuk” eller ”bøh” til dem, ja så bliver vi
indberettet og vi har ikke en jordisk chance for at opponere, for dommerne
bliver altid forsvaret og ingen sætter spørgsmålstegn ved dem, eller krav til
dem, før de har ødelagt flere tusind håndboldkampe. Derfor er vi nødt til at
skaffe nogle dommere i HF Mors også, både så vi kan tillade os at stille
større krav til JHF om dommerstandarden og så vi kan være stærkt
medvirkende til at få skiftet de aldrende dommere ud med nogle nye unge
& engagerede dommere. Vi har i den forbindelse fået Kim Standly ind, som
vil forsøge at spotte nogle unge der kunne have en dommerkarriere foran
sig, men Kim kan ikke gøre det alene, så vi er nødt til at skal have en lille
”dommerkampagne” i klubben på et eller andet tidspunkt inden de næste
dommer uddannelser starter til oktober. Så skulle der være nogen der er
interesseret i at hjælpe eller kunne tænke sig at prøve dommergerningen,
så giv endelig lyd fra jer.
Jyske Bank Mors Arena
Vi har jo base her i vores klublokale i Jyske Bank Mors Arena. Vi er utrolig
glade for klublokalet, som igennem de sidste 2 år, har været stærkt
medvirkende til at sammenhold i klubben er blevet væsentligt styrket.
Desværre har vi med andre dele af hallen at gøre, været mere uheldige.
Først og fremmest, har cafeteriaet på intet tidspunkt fungeret optimalt, vi
håbede med det nye forpagterpar at det nu ville blive rigtig godt, men
desværre nej, det var heller ikke en succes. Vi må vente og håbe på at de
næste der kommer bliver en succes, vi vil i hvert fald rigtig gerne som klub
bakke op om cafeteriaet, da vi synes det bør være ”centrum” i hallen og det
sted hvor ude & hjemmehold, tilskuere mm. kan mødes før, under og efter
træning & kamp, men desværre har der været mere lukket end åbent…

Ingen tvivl om at vi har et rigtig dejligt hal anlæg, men desværre er der
gennem hele sæsonen utrolig mange aflysninger og det er virkelig
frustrerende at koncerter og lørdagen betyder at alt træning er aflyst om
fredagen i begge haller osv. Det er en faktor som vi er oppe mod og som vi
som klub er virkelig trætte af, de mange weekendaflysninger, betyder også
at vi har rigtig mange hverdags kampe og hverdags kampe =
træningsaflysninger, så det bider sig selv i hallen og der sker utrolig mange
kommunikations fejl til stor frustration for både ledere & trænere og ikke
mindst vore spillere og forældre. Det er meget beklageligt og vi forsøger
løbende at være i dialog med hallen omkring det, men indtil videre har vi
ikke haft det store held af det, men vi håber at vi finder en bedre løsning
fremover, der betyder færre aflysninger og ligeledes, hvis vi får ansat en
daglig leder, at der ikke sker så mange misforståelser.
Samarbejde
Vi har i 2011 forsøgt at få etableret et samarbejde med Morsø HK og VIF
Mors omkring talentudvikling og etablering af noget træningssamarbejde,
som i bund og grund skulle være en hjælp til dem. Hvor vi ville stille
trænere, spillere, ledere og ligatrænere/spillere og ledere fra MTH til
rådighed til at de kan udvikle deres håndboldafdelinger, men svaret var
gangske klart: NEJ – de ville gerne have deres spillere med til indløb med
MTH liga, fordi det var en rigtig god oplevelse for børnene, men det var det
de ville. Så hellere kæmpe og skændes om både spillere, trænere mm. Og
vi må acceptere at de spillere der ”vil” noget med deres håndbold, har så
mange mangler i motorik og teknik, når de så af sig selv, kommer ind til os
som U14 el U16 spillere. Det er meget beklageligt, men der er ikke så
meget at gøre ved det. De vil åbenbart hellere have et jyllandsserie hold,
end at kunne prale af at være ophavsmænd til en eller flere ligaspillere eller
divisions spillere 
Vi vil nok her i 2012, forsøge os med et par andre klubber, som vi tror mere
på, bl.a. IF Nordmors og en klub eller to i Salling.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle der har hjulpet i HF Mors i løbet af året
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 vil
hjælpe også en tak til Lars Mikkelsen, som efter 2 års bestyrelsesarbejde
har besluttet sig for ikke at genopstille. Lars fortsætter dog i
ungdomsudvalgets elite arbejde og det er vi rigtig glade for.

På bestyelsens vegne TAK til jer alle.…

