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Formandens beretning for året 2020 
Endnu et år er gået men hvilket år? For nøjagtig et år siden blev Danmark lukket ned – 
ingen håndbold eller anden aktivitet sammen med andre for en længere periode – hvad 
så?? Generalforsamlingen blev ekstraordinært afholdt 16. juni 2020. 

Sportsligt resulterede det i, at sæson blev afsluttet meget brat, så en evt. oprykning hos 
vores damesenior kom ikke. Vi kunne ikke afholde afslutningsfest for ungdom eller senior, 
så noget underligt at slutte sæsonen på denne måde – holdene måtte selv lave ceremoni 
for hvert hold, efter landet åbnede lidt igen hen over foråret/sommeren. Stævner blev aflyst 
både forår og sommer, så vores NUT blev heller ikke til noget, selvom det var det vi havde 
drømt om. 

Men man måtte mødes udenfor til træning i grupper på max. 10 personer. Vi havde af 
samme grund ikke vores vanlige Beach håndbold stævner. Danmark lukkede lidt mere op 
over sommerferien, så vi kunne afholde Håndboldskole i august, jeg vil sige mange tak til 
de trænere og frivillige, der fik håndboldskolen til at forløbe godt og med mange roser fra de 
børn, der deltog.  

Senere kunne vi genoptage indendørs træning, dog med max. 50 personer – senere igen 
nedsættes det til max. 25 dog undtaget, hvis der var behov for ekstra voksne/trænere. 
Sæson 2020/21 startede op og vi troede, alt blev som vanligt igen men nej kun kampe med 
mange forholdsregler – max. Antal, alle spritter hænder før, undervejs og efter, hvor også 
alt brugt inventar skulle rengøres. Vi har heldigvis mange spillere, trænere og frivillige, der 
stod klar til at hjælpe, så vi kunne have træning og hjemmestævner. Desværre gik der ikke 
lang tid inden de voksne ikke måtte spille eller træne mere, men ungdom måtte fortsætte til 
sidst til i november, hvor der kom nye stramninger og så var det slut med alt håndbold for 2. 
division og ned ved voksne og alle ungdomshold i LANG tid og stadig i skrivende stund. 

Gennem flere år har vi givet Aalborg Kidz mulighed for at træne i den haltid vi ellers har til 
klubben uden at de var medlemmer i NIF, dette blev dog ændret i sommeren 2020, hvor vi 
fik ca. 50 nye medlemmer, da de savnede at være medlem i en almindelig håndboldklub.  

Økonomisk blev det noget anderledes end forventet i foråret, hvor alt lukkede. De 
planlagte indtægtsgivende aktiviteter blev aflyst én efter én. Heldigvis blev der sat 
kompensations puljer til rådighed, som vi søgte og fik dækket en stor del af  de 
manglende indtægter. Ligeledes blev det muligt at søge forskellige aktivitetspuljer fra 
Kulturministeriet via DIF/DGI, hvor vi også fik penge til forskellige aktiviteter og udstyr i 
efteråret. Vi har heldigvis mange medlemmer, der betaler deres kontingent. Vi er stadig 
den største klub i Kreds 1 og nr. 4 i Jylland. Sidst men ikke mindst har vi et 
sponsorudvalg, hvor der er kommet nye til, så de er flere om at løfte opgaven og fik gået 
alle sponsor aftaler igennem, så der blev indkrævet for manglende betaling af sponsorater. 
Alt i alt giver det overskud frem for underskud, som vi troede i foråret. Vi fik igen stort 



overskud på krudtsalg i samarbejde med RKG-fodbold, som vi påtænker, at lave mere 
samarbejde med. 

TAK og mere herom under gennemgang af regnskab. 

Socialt har det været et år langt fra det vi ellers vil være kendt for i Nøvling IF. I værdierne 
skriver vi:  Nøvling IF vil være en håndboldklub, hvor både børn og voksne er velkomne, uanset sociale- og 
håndboldmæssige færdigheder. Nøvling IF vil være en rar klub at opholde sig i. En klub hvor mange kender 
mange, og man tager hånd om hinanden. Vi sætter det sociale i højsædet, og arbejder både for bredden og 
eliten. Nøvling IF vil være en klub, hvor DU har lyst til at komme, føler dig velkommen, og føler, at DU er en 
del af klubben, uanset hvilket niveau DU spiller eller hvilken funktion DU har. 

Heldigvis havde vi perioden i efteråret, hvor der var lidt fællesspisning, kampe og lidt 
aktivitet i cafeen, men ikke pt. og flere gange har vi måtte sælge ud af varer, der er ved at 
blive for gamle. Vi opfordrede dog til at holdene hver især fik lavet noget virtuelt, så de 
fleste medlemmer stadig føler sig som en del af klubben og er der igen, når vi starter op. 

Frivillige – klubben kan ikke leve uden vores mange frivillige. Trods manglende aktiviteter 
forsøger vi har holde kontakt med dem alle og håber, de er klar til opgaverne igen, når vi 
skal afholde NUT, hjælpe ved forskellige aktiviteter der giver penge til klubben og ellers 
bare har lyst til at få aktiviteter i gang og være sammen om disse. Flere har det sidste år 
kommet med nogle ideer, der kunne bruges da, de kom og andre, der venter.  

Stor tak til alle frivillige, trænere, holdledere og koordinatorer, som vil lægge mange timer i 
klubben, men dette år har været anderledes på alle fronter, hvor vi har lært at være 
omstillingsparat på forskellige niveauer. 

Størst i klubben er nok, at vi ved bestyrelsesmødet 27/10 2020 pludselig blev afbrudt af 
DHF, der kom med blomster, bobler, kage, et gavekort på 20.000 kr. til TRESS og et diplom 
med teksten Årets Håndboldforening 2020. 

Den årlige pris, som har til formål at hylde de klubber og frivillige, der sikrer et godt 
foreningsmiljø og arbejder med synlige værdier, medlemsvækst og kvalitet i træningen. 

Og her har Nøvling IF i den grad udmærket sig positivt, fortalte Betina Lyng Bjerre, der er 
formand for Dansk Håndbold Forbunds bredde- og udviklingsudvalg: 

”Nøvling IF har formået at skabe en klub, hvor der er plads til alle. Først og fremmest fordi 
de har skabt rammerne i form af en lang række tilbud, som rummer børn, unge og voksne 
på alle niveauer. Men de arbejder også aktivt med, at klubben skal være et rart sted at 
være – med stor opmærksomhed på trivsel, udvikling, læring og ansvar. Det har resulteret i 
et godt foreningsmiljø og en masse nye medlemmer,” fortalte Betina Lyng Bjerre. 

 

Dette var med til at rette pressens og DHF´s lys mod klubben – vi var meget i diverse 
medier og aviser og endnu mere, da vi kom til VM januar 2021. Der var fokus på hvor VM 
holdets spillere havde haft deres opvækst håndboldmæssigt. Simon Hald og Magnus 
Saugstrup var små drenge i Nøvling IF og gennem vores samarbejde med Aalborg 
håndbold, er de vokset sig store til at begå sig ude i verden. Samarbejdet med Aalborg 
håndbold har pt. flere unge, der måske om år også kommer videre. Dette har desværre 



også en bagside, hvor der har været unge, der mister lysten til håndbold, hvis ikke de 
kommer med i toppen. 

Vi har også et godt samarbejde med EH Aalborg, hvor årene også har udviklet Laura 
Askvist tidligere Nøvling pige til målmand på Liga niveau. 

Hovedoverskriften for 2020 må være at vi er kommet godt økonomisk gennem året og har 
fået flere medlemmer, som bevirker at vi Stadig størst i Kreds 1 og nr. 4 i Jylland 
– her skal vi lægge mange kræfter for at fortsætte dette. Vi har i mange år ikke fået så 
meget positiv omtale og det skyldes ikke mindst vores mange Medlemmer og 
frivillige, der hjælper til at klubben fortsat efterlever vores værdier. 

 

Jeg vil slutte med at sige stort tak til Bestyrelsen og alle jer, der lægger mange timer i 
klubben og samarbejdet med andre klubber og sponsorer. I er alle med til at gøre livet sjovt 
og dette år meget anderledes. 

 

Tak for 2020. 

Elsebeth Ulnits, formand Nøvling IF 

 

 

 


