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Formandens beretning for 

året 2017 

 

Tiden flyver af sted og når jeg så skal skrive beretning, kommer tiden til refleksion. Det er 

dejligt at være formand i Nøvling IF, for der sker meget og der er mange, der gerne 

kommer med ideer og giver en hånd med til de forskellige aktiviteter. Dette år er om muligt 

fløjet hurtigere afsted end vanligt. 

Kort efter sidste generalforsamling skulle vi have haft vores traditionsrige Nøvling Ungdoms 

Turnering – NUT. Desværre var der så få hold tilmeldt, at det blev aflyst. Det gav nye 

udfordringer, da vi normalt får en god indtægt her.  

Vi måtte i gang med at søge nye veje med nye indtægts muligheder. Klubben fik måske også nyt 

image – Nøvling Toast klub. Dette kom efter en misforståelse i ordre af brød, der skulle bruges 

sandwich til MTB-løbet, hvor vi var vært til forplejnings station for 4500 cykelryttere. Vi sendte 

straks flere biler rundt i området for at få brød nok – desværre læste alle ikke deres sms undervejs, 

så vi fik nok brød. Vi havde indkaldt mange frivillige til at lave sandwich fredag aften og endnu flere 

til at udlevere næste dag. Evalueringen blev god og nyttig til næste år. Vi havde dog også alt for 

mange sandwich, kager og især toastbrød – så to kummefryser blev fyldt med disse – vi bruger jo 

alt i klubben. 

LKB havde brug for hjælpere til indkvartering af deres fodboldspillere på Klarup skole, så vi tog 

imod den opgave over Kr. Himmelfarts weekenden. Vi kunne så tjene lidt ekstra på at sælge toast 

v dette arrangement. Tak for hjælpen fra frivillige. 

Næste nye aktivitet for at tjene penge, var at stå for indkvartering af højskoleelever på det gamle 

ingeniør studie ved DGI´s Landsstævne – vi troede, at vi sagde ja til disse dage, men det var så 

også dagene op til, så det var en hel uge. Det var svært at få folk til at hjælpe, men når de først 

havde været der en vagt, var mange klar til flere vagter, så vi fik den hjælp vi havde brug for – 

STORT TAK til alle der gav hjælpende hænder. Igen salg af toast. 

Nibe Festival er også kommet i vores aktivitets- indtjenings steder. Senior tog denne opgave med 

at stille bar og scene op i lux-camp – dette blev dog udfordret af sammenfald med Landsstævnet, 

men igen trådte gode frivillige kræfter til, tak for det. 

Vanligt har vi god indtjening v Damefesten og Julebanko. Dejligt med gode teams omkring dem, 

så planlægningen og organisering forløber godt – de får den hjælp, der behøves – tak til alle for 

det. 



Samhandelsaftalen skulle fornys eller skiftes. Dette gav mange møder og vurderinger for og imod 

at skifte eller vedholde. Samhandelsaftalen er aftale med en sportsbutik om køb af spillertøj, 

træner-lederdragt og klubtøj samt hvad man nu ellers får brug for som aktiv medlem i Nøvling. 

Konklusionen blev, at vi ændrede vores aftale fra Intersport Bredgade Aalborg til Sport 24 i City 

syd. Ændringen er sket pr. 1. januar 2018, så det bliver først de kommende år, vi kan se om det 

giver økonomiske forbedringer, men som noget nyt kan vi nu købe via Web shop. Et ekstra tilskud 

til klubben kan alle give, hvis de har medlemskab i Sport 24 og får tilføjet, at de gerne vil give 

ekstra bonus til NIF.   

Sidste store indtægt til klubben kommer fra alle sponsorer. Det kræver meget arbejde og møder for 

at få dette til at løbe rundt. Vi har fået lavet nogle informative foldere, om hvordan man kan være 

sponsor i klubben. Dette har givet hjælp til overblik og lettelse i hvervning, men desværre er vi kun 

få i Sponsor udvalget, så vi ønsker flere hjælpende hænder her. 

 

Håndbold og andre aktiviteter: 

Vi har intentioner om at være en klub, hvor det er sjovt at spille håndbold på det niveau, der passer 

spillerne og samtidig have mange gode, sjove aktiviteter ud over dette. Påsken 2017 var vi igen en 

stor flok spillere og trænere fra U-12 til U-16 til international stævne i Prag. Dette giver altid ekstra 

håndbold udfordringer og fællesskabsfølelse. Julestævnet i Bjerringbro er også en 

tilbagevendende aktivitet, hvor alle ungdomsspiller fra U-10 til U-18 inviteres med – denne jul dog 

uden U-18.  

Mange hold er begyndt med fællesspisning eller andre sociale aktiviteter for at styrke 

sammenholdet og interessen for hinanden.  

Vi har fortsat vores skadesforebyggende træning med Newton, hvor medlemmer får mulighed for 

45 min træning med instruktør. De må så ellers få trænet hjemme, det der er behov for – dette vil 

fortsætte og vi vil have fokus på, at man oplever fremgang i styrke og/eller mindre smerte. Nye 

hold starter til april 2018 og er åben for alle, der har problemer med skulder og ryg. 

Nøvling IF er stadig en klub med tilbud til børn fra 2-5 år, der trænes Trille-Trolle i Gistrup og 

Klarup. Herefter kommer U-6-8 blandende piger og drenge. I år har der været så mange i Klarup, 

at de bliver delt i U-6 + U-7 + U-8, så jeg håber helt klart, at alle disse små fortsætter til de bliver 

store. Herefter bliver holdene i Gistrup og Klarup slået sammen og træner så i begge byer. Min 

intention, da jeg blev formand, var at have hold i alle årgange fra U-10 til U-18 både hos piger og 

drenge. Det kunne vi desværre ikke fra august til jul, men nu har vi igen U-10 piger. Vi har hold fra 

C-rækken til 1. division ud over de spiller vi sender til Aalborg håndbold og EH Aalborg. 

I senior rækkerne har vi haft stor fremgang både i antal og kvalitet. Vi har godt 50 herre fordelt på 

2. division, jyllandsholdet, serie 2 og serie 3, hvor holdene ligger godt. Der trænes med stor 

intensitet og til tider med pladsproblem, når de er over 30 til træning.  

Vores 1. holds damer knækkede endelig nøden med at rykke op fra jyllandsserien til 3. division.   

2. holdet spiller serie 2. Hyggedamerne spiller serie 4, men de er mest til at have det sjovt til 

træning. Samlet er der ca. 50 kvinder og næsten altid nok til to hold til træning v både de seriøse 

og de sociale.  



Både herre og damer forsøger at gøre overgangen fra U-18 til senior lettere ved at have enkelte 

med i senior kampe, men ellers inviteres de unge med til senior-julefrokost og afslutnings fest. 

Håndboldmæssigt er det også imponerende at se hvad Kidz Aalborg, vores samarbejde med IH 

Aalborg, som startede for 1½ år siden, har udviklet sig til. Dejligt at håndbold også er blevet noget 

for handicappede børn og nu med mulighed for stævner, som vi andre også ser meget frem til. De 

har endda været på træningslejr og har mange flere planer. 

Alle disse håndbold hold i Nøvling IF var intet, hvis ikke vi har så mange dygtige og kompetente 

trænere, hjælpetrænere, holdledere, koordinatorer og andre frivillige. Klubben vil altid gerne 

tilbyde dem kurser, så de har den sidst nye teori og udvikling med til træning.   

 

Sensommeren gav helt nye udfordringer for mig og klubben. Vores gode halinspektør Per 

Andersen sagde op til sommerferien og hvad skulle vi så? Kommunen vil ikke længere have en 

halinspektør, men skolen skulle stå for al rengøring og vedligeholdelse i selve hallen i samarbejde 

med brugerrådet, hvor vi er repræsenteret. De vil ikke have noget med Sportscafeen at gøre, så 

det kunne vi som klub overtage og køre på frivillig basis. Dette valgte vi at sige nej til, men vi var 

interesseret i at støtte op om en forpagter af Sportscafeen. Det var med stor glæde, at Susanne 

Juhl Krebs blev ansat og driver cafeen på bedste vis, så jeg håber alle vil bruge cafeen meget, så 

vi kan blive ved med at have dette tilbud. For hvad vil en håndboldklub være, hvis ikke der er en 

cafe?  

 

Tak:  
Jeg vil slutte med at alle i bestyrelsen skal have stor tak for jeres store indsats, aktivitet 
og deltagelse v møder. Dejligt at vi er en god blanding af nye og erfarne kræfter i bestyrelsen.   
Det er skønt for mig, at vi kan have diskussioner og drøftelser, som ender med fælles holdninger 
og vi får lavet politikker og jobbeskrivelser for vores klub. I er alle med til at gøre livet meget 
sjovere og vi får grinet meget til møderne. 
 
Tak til alle frivillige, trænere, holdledere og koordinatorer som lægger mange timer i klubben – 
uden alle jer er klubben intet 
   
Sidst vil jeg sige rigtig mange tak for den indsats de afgående medlemmer i bestyrelsen har givet. 
Flere af jer stopper før jeres valgperiode er udløbet, men jeg vil hellere se jer oprejst og stadig 
have håndboldglæde, end at I skulle bukke under for de krav I stiller jer selv i dette frivillige 
arbejde. Jeg er sikker på, at vi får nye ind i bestyrelsen, der nok skal gøre det godt på deres måde 
og måske får I lyst til at komme tilbage, så er der jo altid valg til de forskellige poster – eller andre 
opgaver at udføre. 

 


