Håndboldformandens beretning
Bjerregrav Boldklubs generalforsamling februar 2017
________________________________________________________________________________

AKTIVITETER
Nyhedsbrev på Facebook og Hjemmeside:
Også i denne sæson har vi holdt fast i udarbejdelse og fremsendelse af nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet
skal bidrage til, at både trænere, ledere, spillere/forældre og øvrige interessenter bliver informeret
om, hvad der sker med arbejdet i håndboldafdelingen herunder bestyrelsen og den del af arbejdet i
hovedbestyrelsen, der vedrører håndboldafdelingen. Som noget nyt i denne sæson, bliver brevet både
sendt til medlemmer via mail og til øvrige interessenter via et link på Facebook og hjemmesiden.
KO-KUP – Udendørs håndboldstævne
I juni var ca. 150 håndboldspillere til KO-CUP i Bjerregrav.
Det endelige program indeholdte kampe for både U6, U8, U10 og U12 drenge og piger.
Vi havde en rigtig god dag med sporten i højsæde.
Trænerkurser
Vores trænere bliver opfordret til at dygtiggøre sig ved at deltage i diverse trænerkurser. Dette har
flere af trænerne benyttes sig af og feedbacken herpå har været positiv. Trænerne har været dygtige
til at praktisere den nyerhvervede viden på banen med børnene. Trænerkurser er en vigtig del af
afdelingens udvikling hvorfor deltagelse heri også fremover vil blive prioriteret højt.
Holdfællesskab med Hornbæk SF og IF Alliancen
På drengesiden (U12 og U14) samarbejder trænerteamet med Hornbæk SF og IF Alliancen.
Etablering af et holdfælleskab er et strategisk initiativ og etableres hvor årgange er for få spillere til
selv at stille hold. At vælge Hornbæk og IF Alliancen som venskabsklub giver god mening i forhold til at
”brobygge” inden skoleovergangen til Hornbæk efter 6. klasse.
Holdfælleskabet har været en stor succes hvorfor bestyrelsen også vil se på den mulighed til næste
sæson.
Indkøb af nyt udstyr
Håndboldafdelingen har haft et fornuftigt regnskabsår – Dette er selvfølgelig kommet spillerne til
gode! Med udgangspunkt i ønsker fra trænerne har Jakob Knudsen (håndboldudvalgets
indkøbsekspert) været på indkøb. – Det har bl.a. resulteret i nye bolde og 2 stk. reboundere.
Håndbold i skolen
Den 23. september afholdte vi i samarbejde med Jydsk Håndbold Forbund (JHF) og Bjerregrav skole
Håndboldkaravanen. Her blev elever fra 1.-4. klasse og lærere introduceret til håndbold gennem et ca.
75 minutters aktivitetspas i hallen. Feedbacken fra lærerne har været positiv og vores fornemmelse er,
at vi fik givet børnene en god idrætsoplevelse.
Juleafslutning
Traditionen tro stod trænerne for en "anderledes" og sjov træning efterfulgt af hygge i cafeteriaet med
æbleskiver, pebernødder og saftevand mv.
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Stævne for U6-U8 i Bjerregrav hallen
I efteråret 2016 holdte vi lige som i sidste sæson stævne for U6 og U8 i Bjerregravhallen. Fra kl. 9.00
om morgenen til 17.00 om eftermiddagen var ca. 200 U6 og U8 spillere på banen.
Vores yngste spillere sprudlede af håndboldglæde. De var stolte over at spille på hjemmebane i deres
flotte spilledragter med søskende, forældre, bedsteforældre og venner som tilskuere.
- Håndboldafdelingen har allerede sagt ja tak til JHF om at afholde et tilsvarende stævne i næste
sæson.
U8 – Overnatning i hallen
At vores U8 spillere skal overnatte i hallen er blevet en tradition. I januar mødte børnene ind en lørdag
eftermiddag hvor programmet stod på træningskampe, aftensmad i cafeteriaet, aktiviteter og leg i
hallen, film og lækkerier, fællesmorgenmad mv.
Forældre planlægger overnatning i hallen for spillerne
Overnatning i hallen er blevet et hit for spillerne. Der foreligger nu drejebøger over arrangementet
således, forældre kan planlægge en overnatning for holdene. Indtil videre har U12 drenge, U10 /U12
piger og U10 drenge benyttet sig af den mulighed.
Klub-Building
I starten af 2016 tog vi i udvalget hul på proces-arbejde (klub-building) i samarbejde med DHF (Dansk
håndboldforbund). Vi har i 2016 fået 100 pct. styr på driften og frivillighedsstrategien. - I 2017 ser vi
frem til at arbejde med udvikling af håndboldproduktet
U4 mix
Som noget nyt, har vi i første halvdel af sæsonen haft et U4mix hold i hallen om lørdagen. – Her har
forældre kunne tage med deres børn i hallen og lege på redskaber, med bold mv.
Det har været en succes og vi har skønt at se områdets mindste indbyggere nyde at være i hallen. Det
har desværre ikke været muligt at finde en tovholder for de små efter jul, hvorfor U4mix ikke eksistere
længere.
Sæsonafslutning
Sæson 2016/2o17 afsluttes i marts måned. Her vil træner, ledere, spillere, forældre, søskende m.fl.
spise sammen og sige tak for denne sæson. – Og på gensyn i næste sæson.
Overnatningsstævne
Den 7.-9. april vil vores ungdomshold fra U10-U14 deltage i Humlebi Cup i Give. Her ser vi frem til at
børnene/de unge oplever fællesskabet og sporten over flere dage.
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SPORTSLIGT
Sidste år skrev vi, at man skulle langt tilbage i arkiverne, for at finde en sæson, der kan overgå sæsonen
2015-2016. Samme sætning kan benyttes for sæson 2016-2017. Nuværende sæson har været positiv,
dette være sig gældende, både når vi ser på medlemskurven og de sportslige resultater.
U6mix har gennem sæsonen haft en tilgang af medlemmer. De deltager i stævner, hvor de spiller
totalhåndbold. – Et koncept hvor der er 4 spillere på banen af gangen og trænerne må gå og vejlede
spillerne undervejs.
U8mix har gennem sæsonen spillet totalhåndbold til diverse stævner og gør det godt på banen.
U10 drenge udvikler sig med lynets hast. Med nederlag på få mål i første del af turneringen, har de dog
måttet rykke fra række A til B.
U10 piger er i år så mange, at vi har tilmeldt 2 hold til turnering. De spiller i henholdsvis D- og Brækken.
U12 drenge består af et holdfællesskab med Hornbæk og Alliancen. De har et stærkt hold og befinder
sig godt i B-rækken.
U12 piger er et hold hvor udviklingskurven er stejl og opadgående. – De spiller i år i B-rækken
U14 piger er et hold som først og fremmest nyder fællesskabet med hinanden. – Udvalget nyder at
opleve, at fælleskabet dyrkes gennem håndbolden.
U14 drenge består af holdfællesskab med IF Alliancen. De har fået flere nye spillere og er rykket fra Btil A-rækken.
Serie 3 herrer består af holdfællesskab med IF Alliancen. De startede sæsonen i serie 4 med adskillige
sejre i hus, kunne der holde oprykningsfest i januar.
Et blik på turneringsstatus bidrager til endnu et punkt på den positive liste. Fra sæson 2015/2016 til nu
(Sæson 2016/2017) ser det således ud:
Sæson 2015/2016
U10 drenge B ligger på 3. pladsen
U12 drenge B ligger på 4. pladsen
U10 piger D ligger på 2. pladsen
U10 piger D ligger på 3. pladsen
Serie 4 herrer ligger på 2. pladsen

Midtvejs Sæson 2016/2017
U10 drenge nedrykker fra A-rækken
U12 drenge nedrykker fra A-rækken
U10 Piger spiller i B-rækken
U12 Piger spiller i B-rækken
U14 drenge rykker op i A-rækken
Herrerne rykker op i serie 3
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Bjerregrav har altid været en breddeklub og det vil vi også være i fremtiden. Til trods herfor skal der
også være plads til, at vores dygtige trænere har sportslige "ambitioner".
Uddelegering af forældreopgaver bliver taget godt imod. Vi oplever, at medlemmer og ikke mindst
medlemmers forældre er deres ansvar bevidst.– Vi er en klub som skal opretholdes gennem
fællesskabet og de frivilliges arrangement.
Hensigten med håndboldafdelingens hjemmeside er, at den skal være vores "flagskib" med
opdaterede informationer. - Dette syntes vi er lykkedes ret godt i denne sæson. Det elektroniske
medie "FaceBook" er kommet for at blive hvorfor, håndboldafdelingen også i fremtiden vil benytte
grupperne "Bjerregrav boldklub" og "Bjerregrav håndbold" til nyheder og lignende.

KLUBARBEJDE
Bestyrelsen
Håndboldbestyrelsen har nu 2 år på bagen. Arbejdet er præget af høj aktivitet både med koordinering,
planlægning, sparing mv. i forhold til holdene og administrativt i forhold til strategisk udvikling. Årshjul
med aktiviteter, drejebøger over arrangementer og aktivitetskort som detaljeret beskriver
håndboldafdelingens opgaver er nu en "hyldevare", som letter bestyrelsesarbejdet.
Antallet af bestyrelses medlemmer er passende i forhold til at bære opgaven. Vi har fokus på, at der
ikke bliver trukket for store veksler på for få mennesker.
Det er vigtigt, at en bestyrelse ikke bliver så skrøbelig, at det ikke er en mulig for enkelte medlemmer
at pausere eller trække sig helt. Det vil derfor være en kontinuerlig opgave for bestyrelsen, at gøre
arbejdet overkommeligt og meningsgivende. På den måde kan vi håbe på, at vi lykkedes med at finde
de nødvendige ressourcer og derigennem får mulighed for at prioritere vores arrangementer og
aktiviteter.
Formandens afsluttende bemærkninger
Det er nu præcist 2 år siden, jeg sagde ja til at være formand for Bjerregrav håndboldklub.
For 2 år siden gik dialogen på frivillighed og behovet herfor. – Og det gør den stadig. Jeg fornemmer i
dag et samfund, der ved vi har noget unikt, som vi alle skal bidrage til at bevare. I forbindelses med
arbejdet med frivillighedsstrategien i klubben har vi haft en workshop hvor folk udefra har beskrevet,
"hvad Boldklubben betyder for dig og lokalsamfundet". Resultatet kan vi være stolte af og det lød
således:
Skaber fællesskab
Arrangementer giver et godt fællesskab
Skaber liv og glæde for store og små
Gode arrangementer
Skaber liv i et meget lille samfund, i stedet for en "død" by som andre steder
Skaber fællesskab og samling af børn og voksne på kryds og tværs
Giver følelse af fællesskab. Dvs. fællesansvar for børnene
Kammeratskab mellem børnene
Plads til forskellighed i vores bidrag

Ovenstående "statements" beskriver den klubfølelse eller klubånd om man vil, vi gerne skulle have til
at sætte sig fast i de børn og unge som kommer i klubben i dag, således at også de en dag får lyst til at
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”betale” lidt tilbage til den klub som de føler er deres. Man kan betale sig fra meget, men ægte
klubånd kan ikke købes og uden frivilligt arbejde, overlever en mindre klub som Bjerregrav ikke.
Det har været endnu et lærerigt år, hvor det der springer mig mest i øjnene må være, at man ikke kan
hvile på laurbærrene. Gode resultater gentager ikke automatisk sig selv, der skal fortsat arbejdes hårdt
og der er hele tiden brug for nye tiltag og nye ideer.
Jeg ser frem til den nye sæson og det arbejde der venter. Herfra skal der ikke lyde en TAK til alle dem,
der har arbejdet i og omkring klubben.
Det var ordene - TAK
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