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Formandens beretning for året 2018 

 
Tid til refleksion er det nu, hvor jeg skal til at skrive beretning. 

Det er stadig en fornøjelse at være formand i Nøvling IF, men det er også et job med 
mange forskellige udfordringer, som heldigvis er mindre end muligheder. Det være sig 
sportsligt, økonomisk og alt andet for at få en stor håndbold klub til at fungere. 

 

Jeg vil starte med det sportslige – det er vel også det vigtigste, når nu det er en håndbold 
klub. Vi har haft et år med spillere på alle niveauer og hold fra 2-5 år til senior på 
forskellig niveau, dog var der kun ganske få piger v sæson start til U12 piger, men med en 
vedholdende træner, ihærdig indsats på skolerne for at vise, hvad håndbold er, og mund til 
mund reklame – blev det til at vi kort før jul var 12 piger og kunne tilmelde et hold efter jul.  

Alt i alt har vi haft stor fremgang fra 301 til 465 medlemmer fra 2014 til nu – vi har 
knækket kurven, det har været fremgang på knap 50 % og det sidste år på knap 30 %.  

Vi har haft lille fremgang på 10 % ved 13-18 åring, hvor man på landsplan har størst 
frafald og op til 30 % frafald ved pigerne. Vi har i stedet haft fremgang v pigerne på 50 %. 
Større fremgang har vi haft ved de små børn fra 0-12 år og størst fremgang er ved 
senior, hvor vi er steget fra 64 til 160 spiller, så vi nu har 74 herrer og 86 damer fra 19 år 
og op. Her har vi alt fra 2. div. Herre til lukket serie 3 herrehold og 3. div. Damer til 
Hyggedamer Serie 4. De mellemliggende hold er rykket op v jul eller haft point med over.  

Det gør os nu til den største klub i Kreds 1 og jeg glæder mig stadig over den store 
fremgang til 465 medlemmer. 

Udfordringen med de mange medlemmer er, at vi ikke har så meget haltid, som vi kunne 
ønske. Hvordan deler man træning på en årgang, hvor man er 30 + spiller – de fylder 
meget i en hal og kommer let til at vente. De fylder dog ikke det samme om det er U 10 
drenge eller velvoksne mænd. 

Trods begrænset haltid, får vores spillere trænet godt. Vi har gode trænere med en god 
indstilling til deres spillere uanset om det er børn, unge eller voksne, så den 
begrænsede tid i hallen udnyttes optimalt.  

 

Økonomisk må det jo give fremgang med den tilgang af medlemmer – ja men også større 
udgifter til det, der vedrører kampene – specielt jo flere divisions hold. Mere herom senere. 



2018 var også første år med ny samhandels aftale med Sport 24, hvor vi fik 
sponsoraftale med Rema 1000 (Dennis), Storvorde samt Slagteren & Kokken, Gistrup 
– så alle trænere og ledere kunne få Træner- ledertrøje, der skal bruges officielt ved 
stævner, kampe og andet. Tillige er det blevet muligt at købe tøj, tape og harpiks i 
klubbens webshop samt blive VIP kunde og støtte klubben med 3 %, dette er endnu ikke 
kommet til at virke helt efter ønsket endnu. Fast sponsor på Klubdragter er aftalt til at 
være Maibom og Sparekassen Vendsyssel. 

Vi har nogle aktive folk i Sponsorudvalget, der stadig udvikler vores Sponsor katalog og 
får den omsat til noget vores sponsorer vil være aktive i og med. Det kan give diskussioner 
inden vi får klubbens værdier integreret og gjort levende. 

 

Nu kommer vi til noget af alt det andet, der får en klub til at fungere, for det kan den ikke 
uden mange frivillige – vi kan ikke købe os til det. Det er foreningsudvikling.  

Kort efter sidste generalforsamling var bestyrelsen samlet til drøftelse af vision og værdier. 
Vi blev enige om at vi hurtig vil dø, hvis bestyrelsen skal lave alt selv ud over de 
velfungerende udvalg vi allerede har. Alle frivillige blev inviteret til Frivillig aften med mad, 
så man kunne se de andre frivillige i de forskellige udvalg – Stander hejsning - Damefest 
– Julebanko – Krudtsalg – NUT – MTB cykelløb – LKB overnatning – nyt med 
Lykkeliga. 

Derudover skal hver ungdoms årgang stille med én voksen til et Ungdomsudvalg fra U6 
til U16 – vores krav er, at de skal så stå for Ungdomsafslutning og julearrangement. De 
kom godt i gang i november og da der var rigtig mange helt nye i klubben, har de valgt at 
lave ”Velkommen til Nøvling IF” både som ny spiller, forældre eller spiller fra anden klub 
og kultur. 

Jeg er meget glad for at se det store engagement alle udviser. 

 

Året har også budt på noget, vi ikke har prøvet før. Kommunen ville jo ikke genansætte en 
halinspektør, da Per Andersen stoppede sommeren 2017. Susanne Juhl Krebs var 
forpagter et år – men det er jo ikke et år, når vi taler sportshal, hvor der mest er aktivitet 
oktober til april, og da det er en kommune- / skolehal må man ikke afholde private fester, 
hvor der måske kunne komme lidt ekstra indkomst, hun kunne leve af.  

Cafeen blev i stedet tilbudt os som forening, så vi skulle overtage driften og ligeledes fik 
hele 1. sal som vores klublokale – dog kun til leje af kommunen. Vi øver os stadig i 
hvordan vi får det til at fungere og har et Cafe-udvalg, der er ansvarlig for indkøb til salg 
og reparation, hvis noget skulle gå i stykker.  

Her første sæson har senior skullet stå for bemanding v hjemmestævner – dette ophører 
for næste sæson. Nu arbejdes der på at få et frivillig korps på benene, som gerne skulle 
kunne bemande vagter til hjemmestævner. Derudover vil det for alle hold være muligt at 



tjene lidt til holdkassen ved at sige ja til at betjene cafeen ved andre arrangementer i 
hallen. Spændende hvad det bliver til på sigt. 

 

Jeg vil slutte med at takke alle i bestyrelsen for jeres aktivitet og deltagelse ved møder. 
Det er dejligt, at vi er en god blanding af nye og erfarne kræfter i bestyrelsen, som kan 
give gode diskussioner og drøftelser, som ender med fælles holdning til det vi vil i klubben. 
I er med til at gøre livet sjovere og dejligt at bruge sin fritid i Nøvling IF. 

Der skal også lyde et meget stort tak til alle frivillige, trænere, holdledere og 
koordinatorer, som også lægger mange timer i klubben – uden alle jer, ville vi ikke have 
Nøvling IF. 

Sidst vil jeg sige mange tak til Søs og Jesper for jeres indsats i bestyrelsen. Jeg ville 
gerne have set jer fortsætte i bestyrelsen, men jeg respekterer jeres beslutning og glad for 
at vide, at I fortsat vil tilbyde frivillig indsats i klubben men ikke i bestyrelsen. 

 

Tak for 2018. 

Elsebeth Ulnits, formand Nøvling IF 

 

 

 


