
Formandens beretning for 2013. 

Året 2013 blev året, hvor der kom ny formand og det blev så mig. Det var et hverv jeg med glæde 
tog til mig, men også hvor jeg følte mig meget lille og ny samt følelsen af ”kan jeg nu løfte denne 
opgave godt nok, så klubben vedbliver at være en meget velfungerende klub?” Med tiden har jeg 
måttet sande, at det var noget af et stort skib, jeg var blevet kaptajn for, men heldigvis er det en 
klub med mange gode hjælpere både i FU og blandt spiller, trænere, udvalg og forældre. Jeg har 
heldigvis haft Per ved min højre hånd, så selvom overgangen har taget lang tid er det gået godt. 
Der er stadig meget, jeg lige må høre ham eller andre om. 

Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke er Per og ikke skal være Per, så at finde min måde at gøre 
tingene på har og tager fortsat tid, så jeg håber meget, at man kommer til mig, hvis man synes, jeg 
er på afveje eller man har ideer, jeg skal tage til mig. Jeg har heldigvis oplevet dette. 

Nu er Per trådt helt ud af bestyrelsen og fra mig, skal der lyde en stor tak for det kæmpearbejde 
han har lagt i Nøvling IF. 

Prag. 

Få dage efter mit valg drog Nøvling IF med ca. 120 til Prag og for første gang med hold fra U-12 til 
U- 18 samt en flok turister, der boede på hotel i byen. Derudover var der mange forældre, der kom 
forbi de første eller sidste dage – flot. Det blev en utrolig god tur, hvor alle følte sig som en del af 
en god klub med sportslige ambitioner og fællesskab samt mange frivillige brugte ferie og Påsken 
på klubben, det sociale var i højsædet men også det sportslige – så vi endte med at have U-14 
drenge i finale, hvor de fik en flot 2. Plads. 

Turen var igen arrangeret af Birger Krebs og fra mig skal der lyde en stor tak for hans 
kæmpearbejde hermed. 

Økonomi. 

Ud over jeg har været ny formand, har Danni også været ny kasserer, hvilket har givet anledning til 
at året måske for nogle har virket som et år med mangel på det økonomiske overblik, man så 
gerne vil, vi får/har her i klubben. Der har været efterlyst budget, men det har ikke været noget vi 
bare lige kunne lave, da der har været mange økonomiske poster, hvor vi ikke vidste, hvad der ville 
komme af udgifter/indtægter i. Vi to har til gengæld haft flere økonomimøder med Inger Larsen, 
Eva Lageri og Thomas Tomra Milverts (revisor) så vi hele tiden har kunnet følge udviklingen og få 
renset flere diverse poster væk samt regnskab for div. Arrangementer og dermed få bedre overblik 
– herom mere ved gennemgang af regnskab. 

 

 



Nøvling Ungdomsturnering 

NUT gik godt i 2013 med et flot overskud, trods færre tilmeldte hold. Dette sker kun fordi, der er 
en god erfaren styregruppe med mange hjælpere.  Fremtiden må vise, om vi stadig kan få så flot et 
overskud, da det i år kommer til at ligge noget senere pga. ny turneringsstruktur i JHF. Vi krydser 
fingre herfor eller må tænke anderledes for fremtiden. 

Tak til Majbrit og hele udvalget for deres store arbejdsindsats. 

 

Ny Struktur. 

Kort før jeg startede som formand, var der møde med mange medlemmer og forældre, der gerne 
vil med til at lave ny struktur og beskrivelse af alle de opgaver, vi har i Nøvling IF. Udvalget med 
Lars, Niels, Britt og Emil lavede flot oplæg om vores fremtid og senere blev der indkaldt til møde i 
juli for at lave ”jobbeskrivelser”. Dette var et møde, der emmede af meget energi og lyst til at give 
en hånd i Nøvling IF. Der er stadig opgaver, der endnu ikke er beskrevet, men vi er på vej og ting 
tager tid, så jeg håber, at vi får mere styr på dette i det kommende år, så vi kan holde ”Job messe”, 
hvor vi kan gøre brug af alle de gode kræfter og hænder, der er i vort store medlemsskarre og 
forældre. 

Internat med oplæg om strategi og mål for Nøvling IF 2013-2015. 

Jeg valgte, at vi i forretningsudvalget skulle gribe vores opgaver lidt anderledes an, så jeg bestilte 
hytte ved Slettestrand, hvor vi kunne arbejde 100 % fra morgen til aften og slutte dagen med god 
mad og hygge inden afrunding søndag middag. Vi havde lavet en SWAT analyse af Nøvling IF og 
fandt der områder, vi skulle arbejde videre med. Dorte Bjerregaard var inviteret til at komme og 
give et oplæg til udarbejdelse af en perspektivplan, som viste sig at ligge meget godt i forlængelse, 
af det vi havde arbejdet med før hun kom. Strategi og mål er beskrevet ud fra følgende 
perspektiver: 

• Læring og vækst - kursus intern og ekstern 
• Medlemmer – fastholdelse, hjemmeside, facebook  
• Økonomi – kontingent, regnskab for alle aktiviteter 
• Medarbejdere – trænere, koordinatorer og forældre 
• Interne processer – jobbeskrivelser 
• Interessenter – sponsorer, kommunen, lokalsamfundet osv. 

Første udgave af perspektiv plan blev lavet, hvor GLÆDE – RESPEKT – ANSVARLIGHED – 
SAMMENHOLD ligger til grund for al arbejde i klubben. Der blev lavet konkrete handlinger og sat 
evaluering på, så det kan blive et arbejdsredskab til videre arbejde i FU og klubben som helhed. 

 



 

Kursus: 

Vi har forsøgt at få mange trænere på kursus i år, der var 3 voksne til U-17 landsholds træner 
Morten Henriksen i Hammel og senest 7 til U-19 landsholds træner Claus Hansen kursus i Gistrup. 
Vi har haft flere unge til Ungetræner kursus i Sønderborg og U-8 trænerkursus i Nibe og Hobro.  

Jeg håber, at vi kan udbygge dette, så vi får flere unge til at blive hjælpe træner og dermed til 
stadighed har gode træner i klubben, hvor de unge er et godt forbillede for børnene og håb om at 
de også fortsætter med at spille håndbold, når de bliver ældre. Vi har i år forsøgt at sætte fokus på 
hvordan vi fastholder de unge piger, så vi også her har hold hele vejen igennem, så vi kan 
brødføde vores senior hold. 

 

Hjemmeside. 

Peter Skotte har brugt meget tid og energi på at få hjemmesiden op at køre, så den kan bruges om 
det sted, hvor vi kan finde alle nyheder og arrangementer samt betale for disse. Ligeledes betales 
kontingent her og er vi på vej til at have fuld oversigt over alle medlemmer her. Træner og 
koordinatorer skulle være fotograferet og stå ved de repræsentative hold, dette er endnu ikke 100 
% ajourført, men vi er på vej – tak for det store arbejde her Peter – jeg beklager, at jeg her kan 
være lidt tung at danse med, men jeg lærer det vel også en dag. 

 

Senior: 

Jeg synes det er dejligt at se, at vi har 4 herre senior og 2 dame senior, hvor flere hjælper meget til 
med trænergerningen og ellers ved aktiviteter i klubben. Det bliver ligeledes spændende at se om 
både herre og damer formår at rykke en række op – lad os håbe det og komme i hallen for at give 
dem støtte. 

 

Aktiviteter: 

Vi kom hurtig i gang efter sommer ferien med en træningskamp mellem Aalborg Håndbold og 
Skanderborg på samme tid som vi havde Håndboldskole. Aalborg Håndbold har valgt at tilbyde os 
at hjælpe med billettering ved hjemmestævner, som et drengeholds forældre står for. Ud over 
dette har vi stadig et godt samarbejde med de ældste drenge, som giver flere drenge til klubben. 



For første gang havde vi også besøg af Håndbold karavanen i Gistrup for 0. - 4. Kl. og vi fik også 
startet U6-U8 håndbold i Gistrup igen, så jeg håber, at vi kan fortsætte med tilbud hele vejen op i 
begge byer. 

JHF har valgt at ændre ungdomsturneringens struktur, så der startes op med opstartsstævne, 
hvor man skulle kunne måle niveauet for sit hold og dermed sikre lidt mere jævnbyrdige puljer – 
det kan diskuteres om første udgave har givet, det ønskede, men der har været fordele og 
ulemper. Selve turneringen startede derfor først i uge 42 og sluttede to uger ind i januar med en 
pause inden ombrydning. Denne form er nu vedtaget til også at omhandle senior fra jyllandsserien 
og ned fra næste sæson. Tillige er det blevet muligt at tilmelde sig den række, som man mener, at 
man bør tilhøre – dette giver også en del diskussion om rimelighed og/eller konkurrence nok. 

Damefesten blev et endnu større succes end første år, så vi håber, at dette vedbliver at være en 
god indtægtskilde for klubben og så er det tillige meget sjovt for både kvinder og de mænd, der 
hjælper. 

Vi forsøgte os også med et nyt tiltag i Bonusbogen, hvor vi sælger bogen for 200 kr. og tjener 100 
kr. pr solgt bog, som giver meget rabat i 200 forskellige butikker i Aalborg. Vi har netop fået 2. 
Udgave, der er åben for brug 1. Marts til 31. August. 

Dejligt at vi har mange der hjælper til med salg af julekalender, krudt til nytår og finder sponsorer, 
så vi har lidt ekstra økonomi til at få det hele til at løbe rundt. 

Året sluttede igen med en god juletur til Bjerringbro, som jeg desværre ikke kunne deltage i men 
kan høre på alle der var med, at det igen var en god sportslig og social tur. 

Tak: 

Sidst vil jeg sige rigtig mange tak for den store indsats alle frivillige i de forskellige udvalg giver og 
de mange timer som træner og koordinatorer lægger i klubben samt alle der giver en hånd med – 
uden jer er klubben intet. 


