
Formandens beretning for året 2012 
 
2012 har nok været den største udfordring i min tid som formand og det er der flere grunde til.  
 
 
I FU har der været mange arbejdsopgaver som skulle varetages bl.a. fordi vores kassér blev 
sygemeldt og fordi flere af os var i tidsnød pga. div. forpligtigelser både på det private og 
arbejdsmæssige plan.  
 
Jeg må sige at det ikke altid har været sjovt at skulle prøve at løse udfordringerne og engang 
imellem følte jeg mig som ”Per alene i NIF”. Det er ikke kritik af I andre i FU, for I har også haft 
rigeligt at se til. Det er jo bare et vilkår, at i den sidste ende, så er formanden den sidste skanse, så 
de ting der skal klares må man finde tid til ar klare på den ene eller anden måde. 
 
En anden ting er at vi har haft mange hold og det har været svært at finde træningstider, så alle 
kunne få den optimale træning 
 
Men det er jo positivt, at Medlemstallet er stabilt. Der er på ungdomssiden en lille fremgang og på 
seniorsiden der er en lille nedgang vi er pt. 321 medlemmer.   
 
Vi har tilmeldt 25 turneringshold til JHF turneringen og har desuden haft 4-5 hold tilmeldt stævner 
for mini- og micro. Dette er en fremgang på 7 hold i forhold til 2011.  
 
Igen i år ville jeg rose vores forældre for at de tager ansvar. Det er dejligt at se at der er så mange 
nye hjælpere omkring vores hold, og det er helt fra mini/mirco og op til U18.  Og så lykkes det at få 
et U 18 piger op at køre – kanon!! 
 
 
Ungdomsudvalget 
Udvalgets kører godt – tak for det.  I gør et stort stykke arbejde. Der sker meget og jeg håber I kan 
få et par stykker mere med så vi kan få en stærkere gruppe omkring udvalget. Vi må håbe, at det 
kommer til at køre lige så godt i det nye år for der er mange opgaver der skal løses der og der 
mangler stadig mange folk.   
 
Fra U14 og ned efter er der mange folk omkring holdene, men det er stadig en udfordring at få 
trænerkabalen til at gå op over hele linjen – det er der brugt mange ressourcer på. 
 
 
I afdelingen samarbejdes der fortsat med Aalborg håndbold ungdom. Og det forsætter vi med.  
 
Vedr. arbejdet i ungdoms afdelingen, så vil jeg opfordrer til at man arbejde mere sammen som 
samlet klub, så det ikke kun bliver det enkelte hold vi arbejder for. Jeg synes der er en tendens til, at 
vi arbejder meget holdvis og det synes jeg er ærgerligt. Jeg mener at vi skal stå sammen som klub, 
for jeg har set for mange klubber, hvor det går galt, hvis vi ikke arbejder sammen. 
 
 
Juleturen er heldigvis et godt eksempel på at holde sammen som klub. I 2012 var vi igen på juletur, 
og med godt 180 deltagere fra Nøvling, kan det kun siges at det var en succes. Igen var det en tur 
uden problemer så alle må roses for godt humør og god ro og orden. Jeg er rigtig glad for at det 
lykkedes år efter år at lave en super tur for ungdommen og jeg er glad og stolt over at vores unge 
mennesker er så ansvarlige når de er af sted med Nøvling. 



 
Senior 
Håndboldmæssigt nåede afdelingen mange blandet resultater. Man kan man se, at det er mange af 
vores egene unge spiller der løber rundt på banen og det ser jeg som et sundhedstegn. Heldigvis har 
en trofast kerne af de lidt ældre spillere også kæmpet videre – det sætter jeg/fu stor pris på.  
 
Og så ville jeg også sige tak til senior afd. De er begyndt at tage støre ansvar i klubben, bl.a. Ved at 
hjælpe som trænere og i div. Udvalg. Vi mangler dog stadig at se vores dame afd. kommer med 
hjælp for selv om der ydes en stor hjælp omkring ungdomsturneringen, så mangler jeg stadig at de 
kommer med noget selv.  Bl.a. Omkring dame frokost mangler jeg at høre fra dem. 
 
 Der er kommet gang i at skaffe sponsorer til spiller dragter og banner, men der mangler stadig 
mange nye tiltag. Mange af de unge er kommet med indspark til FU omkring nye tiltage i klubben 
og det er noget vi sætter pris på skal i vide,……… men vi skal også have hjælp til det. Til sidst vil 
jeg sige tak til Senior rep. for deres hjælp i seniorafdelingen. 
 
 
Nøvling turneringen for ungdom 
Ungdomsturneringen køre heldigvis stadig og det er vigtig at denne forsætter. Den er fortsat 
klubbens økonomiske grundlag og underskudsgarant. 
 
Det er godt at vide, at Nøvling IF’s navn fortsat er positivt kendt i håndboldkredse i ind- og udland. 
Rigtig mange mennesker lægger et stort arbejde turneringen både i forbindelse med planlægningen 
og med afviklingen. Vi mangler stadig folk til at varetage forskellige opgaver i forbindelse med 
afviklingen af turnering. Styregruppen er Majbritt, Anita, Birger, Inger og Niels. Vi er glade for at I 
fortsat knokler på for at få det hele til at køre. 
 
Vi må kikke på, om der kan komme nye tiltag, som kan lette opgaven. Jeg kan sige at vi er i gang 
og at der er kommet nye folk med. På det sidste møde vi havde, var der en god diskussion omkring, 
hvordan det skal køre. Jeg synes at det er fedt at der kommer flere og nye folk omkring det og håber 
de ville blive der, så vi kan komme tilbage på den gamle kurs igen, med flere hænder til at bære 
opgaven 
 
Aalborg kommune 
Aalborg kommune dem snakker vi stadig meget med . 
 
JHF 
Der kommer der mange nye regler og ja vi kan være stolte over at vi har styr på dem da der er 
mange man skal tjekke hvert år.  
 
Grunden i Nøvlingskoven 
Vi lejer fortsat ud til motorcykelklubben ”Foxtours” . 
Men som noget nyt så har Aalborg Kommune sagt god for at leje den ud og ja til salg, men nej til 
nybygning. Så må vi håbe at naboer siger stop for en lokalplan er ikke let at ændre. 
 
Fremtid 
FU håber at alle udvalg vil blive besat ved den kommende valghandling og at vi alle arbejder 
sammen i en positiv stemning. Et mål i 2013 må være, at få endnu flere hænder i sving, og gerne 
med projektlignende aktiviteter. Et godt tiltag vil være, at vi får en fast mødekalender i FU for 
mødeaktiviteten har haltet meget i 2012. Som jeg startede med at sige har vi været ramt af sygdom 



og andet, men jeg håber at folk er klar igen og ville bakke den nye formand op i dagligdagen og 
personen vil slå igennem 
 
Til sidst vil jeg sige stor tak til alle der har hjulpet mig i dagligdagen.. Jeg vil selvfølgelig også sige 
tak for det store arbejde der bliver gjort i klubben.  
 
Ikke for at fremhæve nogen frem for andre, men jeg må sige en særlig stor tak til dig Kloster. Du 
ved fra vores tur i Nordkraft, hvor meget jeg sætter pris på dit arbejde. Det er et utroligt stort 
arbejde du har lagt i denne klub når man tænker på, at du også skulle passe dine studier osv.  
 
 Omkring julekalenderesalget, damefesten og fyrværkerisalget bliver der også gjort en stor indsats 
og vi kan jo se at det kan svare sig. Det er store beløb der kommer ind der så uden de tiltag kunne vi 
ikke holde det store niveau vi har i klubben – stor tak til folkene omkring dette 
  
I det hele taget så vil jeg slutte min beretning med at sige tak for indsatsen for Nøvling IF til alle 
”arbejdshestene”. 
 
 


