Årsberetning Vodskov Håndbold – 2020
Året 2020 blev vundet af Corona, en kamp hvor vi slet ikke fik tid til at forberede os.
Et år præget af aflysninger:
• Afslutningsturen i april for alle ungdomshold
• Nr. Halne Cup i maj måned, hvor vi som klub er vært for indkvartering og
bespisning af fodboldspillere
• Opstartstur til sæsonstart i september
• Brag i hallen
• Julelodder, da vi ikke måtte gå fra dør til dør
Året 2020
I marts 2020 kom Corona på banen, og alle vi andre måtte vige pladsen.
Turneringen blev stoppet, hallerne lukket. Der blev ikke fundet nogle vindere i de
forskellige puljer, resultaterne fik ingen betydning for op eller nedrykning, og der
blev ikke flere træninger i dette forår.
Da vi kom til august, blev hallen åbnet igen og træning startet op på normal vis. Vi
havde fået tildelt træningstider i Vodskov Hallen hele tirsdag og torsdag, så dvs. 2,5
times mere haltid end året før, og derved kunne vi have alle vore hold i Vodskov.
(tidligere har vi booket i Langholt)
Vi fik fordelt træningstider i samarbejde med trænerne på fornuftig vis, så alle var
tilfredse.
Vores u15 piger var udfordret, da der kun var 6 piger tilbage, (året forinden var der
20) nogle havde valgt at stoppe og andre skulle på efterskole. Vi tog kontakt til
naboklubber for at søge spillere, men ingen kun tilbyde spillere eller samarbejde.
Til sidst kom vi i kontakt med Hjallerup, som gerne ville indlede et samarbejde. Det
kom fint i gang med en ugentlig træning både i Hjallerup og i Vodskov, og kampene
blev ligeledes spillet skiftevis.
Børnehåndbold, fik vi efter stort ønske i gang igen.
I august måned havde vi besøg af håndboldkaravanen, som er et samarbejde med
Dansk Håndboldforbund, skoler og lokale håndboldklubber. Én skoledag i august
blev elever fra 1., 2. og 3. klasse inviteret over i hallen og prøve at spille håndbold.
Det var en repræsentant fra JHF som stod for præsentationen og Vodskov Håndbold
skulle stille med hjælpere. Efterfølgende fik børnene udleveret en flyers med tilbud
om at komme til træning.

Det lykkedes at få 24 børn i gang, så det må betragtes som en succes.
I sæsonen 2020/2021 havde vi i alt 96 spillere tilmeldt, fordelt fra u-6 til senior.
(ca. samme antal som året før)
Turneringen kom i gang sidst i september, som normalt. Dog med coronarestriktioner, dvs. begrænset antal tilskuere, afspritning og udluftning, men det
lykkedes at få afviklet nogle kampe på fornuftig vis, med hjælp fra corona vagter,
som de enkelte hold skulle stille med.
Juletræssalg
2. lørdag i december, i samarbejde med SuperBrugsen, blev der holdt juletræssalg.
(En gammel tradition som blev vakt til live igen i 2019).
Og igen i år kom der købelystne kunder.
Håndboldklubben stiller med mandskab til salg og udbringning. Der var god
forældreopbakning, så alle vagter blev hurtigt besat. (kl. 8-14)
Overskud på ca. 5.500 kr. Og vi er klar igen den 2. lørdag i december 2021.
Sæsonafslutning
Det blev en brat afslutning på sæsonen i efteråret 2020, da Corona pludselig vendte
tilbage, og lukkede Danmark ned igen. Ungdomsholdene nåede at spille 3-4 kampe
og seniorer blot 1, inden turnering blev sat på pause. Herefter måtte der kun
trænes, men allerede 11. december blev alt sport stoppet og hallen lukket, og der
blev først åbnet op igen 21. april 2021 for ungdomshold og 6. maj for seniorer.
Pga. den lange nedlukning, valgte vi at forlænge træningssæsonen for de hold der
ønskede det (normalt stopper vi med udgang af april). Alle hold valgte at forsætte
træningen frem til nu.

Hold fra i år til næste sæson:
U10 drenge, 14 spillere, som fortsætter som u11.
U13 drenge, 14 spillere, som fortsætter som u13.
U13 piger, 14-16 spillere, (2 hold) som fortsætter som u13 og måske u15.
U15 piger, 8-9 spillere fortsætter som u17.
U15 drenge, ingen hold i 2020.
Damesenior, 13 spillere
Herresenior, 12 spillere

Afslutningstur 2020
Der var planlagt at vores ungdomshold skulle på afslutningstur til Humlebi Cup i
Brande i weekenden 17-19. april. De skulle afsted i samlet flok med bus fra Vodskov
Hallen fredag kl. 17.00 og forældre skulle selv hente børnene i Brande om søndagen.
Dette besluttede vi, i håb om at forældrene ville komme og heppe på spillerne rundt
om i de forskellige haller, og så for at spare lidt på klubbens udgifter.
AFLYST pga. Corona.
Forsøgt flyttet til september Struer Cup, men er desværre også aflyst.
Sponsorer
Nordjyske Bank er klubbens hovedsponsor.
Og herudover har vi trøjesponsorater, og det er vi meget taknemmelige for.
Uden deres støtte kunne vi ikke få økonomien til at hænge samme, så husk også at
støtte dem.
Kontingent
Opkrævning af kontingent ændrede vi til kun at blive opkrævet én gang årligt ifm.
sæsonstart, for at spare tid i bestyrelsen.
Nye spillere må komme til prøvetræning 1 måneds tid. Skadede eller spillere der
flytter klub, får refunderet forholdsmæssigt kontingent.
Til ny sæson 2021/2022 har vi besluttet at alle spillere som betalte kontingent i 2020
får 50% rabat på kontingentopkrævningen i 2021.

Nyt år – 2021 - Visioner for fremtiden.
Os i bestyrelsen brænder for håndbold spillet, og det vil vi rigtig gerne viderebringe
til alle vore spillere i foreningen.
Det skal være sjovt at spille håndbold, man skal lære noget både inde på og udenfor
banen, og alle skal føle, at man er del af et fællesskab.
Vi vil forsøge, at tilgodese alle spillere, på det niveau de er på og her gør trænerne
allerede et STORT stykke arbejde med at få det bedste ud af alle spillere.
Fælles oplevelser er med til at styrke sammenholdet, så det er noget af det vi synes
skal fastholdes i klubben, så vi arbejder på at der tilbydes:
Opstartstur træningsstart i september måned, for at komme godt i gang, og her er
ofte nye spillere i truppen, da årgangene rykkes op. Der vil blive opkrævet deltager
betaling.
Afslutningstur i april måned for alle ungdomsspillere, klubben betaler som minimum
for bus den ene vej samt holdgebyrer, og så må spillerne påregne et deltagergebyr
til dækning af forplejning.
Vi har snakket om muligheden for hvert andet år at lave en tur til Sverige, Norge
eller Tyskland. Men det vil blive dyrere, og derved også en højere egenbetaling for
spillere.
Stævner hvis muligt, afhængig af klubbens økonomi, vil vi også tilbyde deltagelse i
små stævner (uden overnatning) i løbet af sæsonen, evt. julestævne.
I 2021 vil bestyrelsen arbejde videre med de ting vi har besluttet i 2019/2020 uden
at lave ret meget om.
Der vil blive indkøbt træningsredskaber efter trænernes ønsker, så der kan laves
mere variation i daglig træning.
Evt. tilkøbe gæstetrænere, tage til boksetræning eller på klatrebanen.
Vi vil søge fonde til dækning af køb af nye træningsredskaber.
(i 2020 har vi fået tilskud til køb af soundbox, videokamera + skærm)
Børnehåndbold - I 2021 skal vi også have flere børn i alderen 3-5 år til at spille
håndbold. Det kom ikke i gang i efteråret 2020 pga. corona, men vi prøver igen. Det
skal være et tilbud til ”før” skolebørn + forældre. Det kommer til at foregå hver
anden søndag formiddag.

Økonomi, vi håber på et normalt driftsår, og vi har et ønske om at lave et nul
resultat. De penge vi tjener i klubben, skal bruges på vore spillere, der er ingen idé at
opspare for meget. (det koster renter)
Sponsorer, dem vil vi gerne reklamere og gøre en ekstra indsats for i fremtiden,
nogle af sponsorerne giver faktisk yderligere bidrag, hvis vi skaffer kunder til dem.
Men vi har desværre ikke haft tid til at bruge tid på det endnu, men det skylder vi
dem.
Sport 24 – vi samarbejder med sport 24, hvor vores sponsorat med Hummel ligger.
Det er her vi køber alt vores spillertøj, trænertøj og klubtøj. Der arbejdes på at få
lavet en ordentlig webshop, så vore medlemmer nemt kan købe træningstøj til
favorable priser.
Hjemmeside – i løbet af 2021 vil vi gerne have optimeret vores hjemmeside, så den
fremstår skarp og opdateret. Det skal være det sted, hvor alle oplysninger om
klubben er samlet. Og hvor der kan findes oplysninger om hold, trænere og
træningstider.
Bestyrelsen - skal gerne bestå af 5-7 medlemmer, da det er et niveau vi synes har
været fornuftigt de tidligere år. Hvis det ikke er muligt at finde nye medlemmer, har
vi også snakket om muligheden for at lave små udvalg, hvor alle ikke nødvendigvis
sidder i bestyrelsen.
Det kunne være:

sponsor – marketing udvalg
Reklame tryk - opsætning
Stævne - ture udvalg
Banko udvalg (måske lave 2 årlige bankospil)
Nr. Halne cup (har vi allerede)
Klublokale udvalg (modernisering)
Andre – vi ikke kender endnu??

Så sidder der nogen iblandt os, eller kender nogen, som har nogle kompetencer vi
kan gøre bruge af, så sig endelig til.

Afslutning:
Jeg vil gerne takke de andre 4 bestyrelsen, som alle har ydet et stort stykke arbejde
gennem året og deltaget konstruktivt i vore snakke på bestyrelsesmøderne, og stor
tak til Pia Smed for din tid i bestyrelsen. (har valgt at udtræde af bestyrelsen ved
denne generalforsamling)
Tak til Gitte for at være referent og Hardy for at være dirigent.
Tak til vore 2 revisorer Mette og Camilla.
Også stor tak til vore trænere som er uundværlige for at drive en klub, og til alle
vore forældre, som vi fornemmer der er god opbakning fra på de enkelte hold.

