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Formandens beretning for sæsonen 2018/2019
Generalforsamling 8. april 2019
Kære Alle
Endnu et år er gået i AIF Håndbold som er en del af AG håndbold (AIF Håndbold og Glostrup Håndbold), og
vi i bestyrelserne har været udfordret på et formandsskifte midt i perioden. Christina Kronholm Christensen
(Chrisser) valgte at træde ud grundet arbejdsmæssige forhold, da hun ikke kunne ligge de samme timer og
energi i det arbejde det kræver som formand, og jeg valgte derfor at tilbyde mig og blev valgt ind ved en
ekstraordinær generalforsamling i dec. 2018. Jeg vil gerne takke Chrisser for samarbejdet gennem årene og
ønsker hende alt held og lykke fremover. Jeg vil også gerne takke Gitte og Mia for at træde til og overtage
min plads i bestyrelsen, og resten af bestyrelsen for at bakke op om denne beslutning og deres store
arbejde over hele året.
Med et formandsskifte hører der også en omrokering til og vi er netop i gang med at finde os selv og
hvordan vi vil være som bestyrelse og klub, og her er vi i dialog med vores trænere, da vi mener de er med
til at vise vores klub udadtil, og vi forsætter arbejdet i den nye sæson. Noget af det vi vil blive rigtig gode til,
er at inddrage flere personer i de opgaver, der skal løftes i klubben – ” vi er stærkere, når vi løfter i flok ” og
her vil jeg gerne sige tak til alle de skønne forælder vi har i denne klub, uden jer var vi ingenting.
I år har Marianne Frost og Birgitte Agerholm (Lade) valgt og træde ud af bestyrelsen, og i skal have mange
tak for mange års hårdt arbejde med at få klubben til at fungerer – STORT TAK. Men når nogle holder op, er
der heldigvis nogle nye der gerne vil træde til, vi glæder os til samarbejdet 😊

Årets gang i klubben
Der har også i år været gang i en masse aktiviteter og arrangementer. I ungdomsafdelingen var i sommers i
badesøen, i december har vi afholdt VM i håndbold i Albertslund hallen, som i år var med vores u16 spiller
som træner og dommer, de var super gode og alle de mindre årgange var glade for dem og dagen var et hit.
I februar afholdte vi Galla i Glostrup hallen, en skøn og fed dag, alle havde en fest, som noget nyt afholdte
vi ”shoot out” i U16 rækken, og det var en helt ny måde og se håndbold på. Aftenen sluttede af med en
diskofest for alle. Jeg vil gerne sige tak til Mia og Gitte, for deres store arbejde med at få denne dag op og
stå. D. 25. april vil vi afholde AG Award, en gallafest hvor der skal uddeles priser 😊 I senior afdelingen har
der været afholdt sommer og julefest med stor tilslutning og vi ser frem til flere gode fester. Så som alle de
enkelte grupper har lavet en masse socialt selv og på tværs af grupperne, blev endelig ved med det, det
styrker fællesskabet.
Vores trænere har deltaget i en masse kurser, så de kan få en masse inspiration til deres træning. De har
deltaget i trænermøder, og vi fik stablet et trænerhold på benene til Beach håndbold i februar og der vandt
de guld, stort tillykke med det.
Kort før jul besluttede vi at prøve os frem med et Fædre/begynder Herrehold og til at starte med var der
ikke så mange, men efter Jul har der været nye til træning hver gang, de hygger sig og synes det er så sjovt,
og her er der plads til alle 😊 Lige efter vinterferien kom et tilsvarende Damehold så også op at stå, og der
er også fin tilgang, på nuværende tidspunkt træner de sammen, og de spiller ikke kampe, men på sigt skal
de træne hver for sig og målet er at de skal tilmeldes til turneringen, om det bliver ved sæson start eller
efter Jul vides endnu ikke, men en ting er sikkert, det er sjovt og aldrig for sent at begynde til håndbold.
Jeg vil også gerne lige takke de to trænere Gitte og Hoffer for at tage den udfordring op 😊
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Arbejdsopgaver
Vi har haft en del opgaver i løbet af året, det har krævet rigtig mange frivillige hænder, og vi er så glade for
alt den hjælp vi kan få. I år har vi deltaget i DHL-stafetten, Spartaløb, Royal arena, juletræssalg, Tutten og
Sportyfied Cup. Alt dette er med til at vi kan få penge i klubkassen og på den måde få råd til at kunne drive
klubben.

Albertslund Cup – Sportyfied Cup
Sportyfied Cup gik igen i år rigtig godt. Som altid var der mange deltagere, som fik et par rigtig gode dage
med sjov, god håndbold og en masse hygge og rigtig dejligt solskinsvejr, det var med til at alle var glade og
havde højt humør. Som altid er det dejligt at se alle de glade deltagere, forældre og dommere, der kommer
igen år efter år. Der skal endnu engang lyde en stor tak til alle de frivillige hænder, der hjælper til i denne
weekend, både jer der kommer et par timer og jer der bruger hele weekenden, uden jer var der ikke noget
stævne at holde for alle de glade håndboldspillere. Tak for jer !

Vennerne
Håndboldvennerne er en støtteorganisation, der yder AG Håndbold økonomisk støtte, og ellers er klubben
meget behjælpelig ved større arrangementer. Håndbold Vennerne giver støtte til mange forskellige
arrangementer, i år bla. badesøen, opstartsstævner, fællesspisninger, juleafslutning for senior og ungdom,
Galla, årsafslutninger for hele klubben, tilskud til vinsmagning, teambuilding, sommerture, årets
afslutningstur for ungdom og alle mulige andre gode tiltage hen over året. I 2018, gav Vennerne tilskud for
over 110.000 kr.
Håndboldvennerne vil meget gerne have flere medlemmer, og for det beskedne beløb af 100 kroner om
året kan man blive medlem af denne noble kreds. Meld dig ind i Vennerne på klubbens hjemmeside, støt
dem og derved klubben.
Som klub sige vi mange tak til Vennerne for samarbejdet og de mange tilskud der gives hen over året til stor
glæde for mange.

Sponsoraftale og sponsor-udvalg generelt
Vi har igen i år haft glæden af Daniel Nielsen, som igen har lavet et stort stykke arbejde med at pleje gamle
sponsorer og der er også kommet nye til i år. Og det har hjulpet os godt på vej med nyt spillertøj til alle
vores grupper.
Derudover har Daniel arrangeret netværksmøder for sponsorerne og haft andre mindre arrangementer
kørende i løbet af året. I Albertslund Centrum havde de butikker vi har fået samarbejde med en aften med
forlænget åbningstider og masser af procenter til alle vores medlemmer. Vi har heldigvis indgået aftale med
Daniel, så han fortsætter som sponsoransvarlig til den kommende sæson. VI ser frem til endnu et
spændende år og godt samarbejde.

AIF hovedforening og aktiviteter i kommunen
Klubben har været så heldige at have en person med i både hovedafdelingen for hele AIF, i det kommunale
Idrætsråd og i den arbejdsgruppe, som har arbejdet i forhold til hvordan den nye hal kommer til at se ud.
Det har været en god oplevelse for os som klub at kunne være tæt på arbejdet og kunne kommet med
input til de tre grupper, Vi kan sige, at noget af det der er arbejdet med, er jo, at den nye hal kommer, der
kommer lys på parkeringspladsen, samt øget tilgængelighed til stadion med busbetjening af området.
Noget af det der skal arbejdes med i år, bliver selvfølgelig det videre arbejde i forhold til den nye hal, men
et andet stort fokuspunkt bliver en arbejdsgruppe, der skal kigge på fordeling af tider i hallen, og der vil
håndbold også have en med i det udvalg.AIF (Albertslund Idræts Forening) har i år fodbold og gymnastik der
kan holde 100-års jubilæum, dette vil blive fejret i august og badminton har kunne holde 75-års jubilæum,
den 16. februar i år. Stort tillykke til de tre afdelinger.
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Statistik 2018-2019
AIF Håndbold havde pr. 1 marts 2019 i alt nedenstående antal medlemmer. Der har været tilgang i
medlemstallet det seneste år. Medlemstallene fordeler sig således:
Medlemmer 2016 2017 2018
I alt
365 441 301
U12
143 171 135
13-18
57
80
47
GH i alt
241 243 234
AG i alt
606 684 535

2019
313
178
93
189
502

Hver gang der meldes medlemmer ind, fordeles de efter bopæl i hhv. Albertslund og Glostrup. Medlemmer
der bord i andre byer fordeles 50/50 i klubberne.
Vi har haft en del dobbeltindmeldelser, da der er forælder der kommer til at melde sig selv ind, når de skal
betale for et arrangement for deres barn, dem har vi fået ryddet op i, så derfor er medlemstallet for GH
reduceret i år. Men ellers har vi fået en del tilgang på de yngre årgange.

Holdfordeling sæson
2018– 2019

AIF

AG GH
Albertslund/
Glostrup
Børnebold
1(1)
0(0)
0(0)
Fælles pige/drenge hold
1(1)
0(0)
1(1)
Ungdom drenge
0(0)
7(7)
0 (0)
Ungdom piger
0(0)
8(8)
0 (0)
Senior herrer
0(0)
4(3)
0 (0)
Senior damer
0(0)
4(4)
0 (0)
I alt
2(2)
23(22)
1 (0)
(Tal i parentes er fra sæson 2017-2018 til sammenligning)

I alt

0(0)
2(2)
7(7)
8(8)
2(3)
4(4)
23(24)

Årets gang på Grupperne (skrevet af grupperne selv)

Børnebold
Julie har igen været tovholder på børnebold sammen med, Lade og Klaus som hjælpere, og der var været
fyldt med børn med 2-5 år og deres forældre i - ca. 1 lørdag om måneden. Der har deltaget mellem 30 og
40 børn hver gang, der leger med diverse bolde, faldskærm, hulahop ringe og meget mere. Der skal også
varmes op til børnegymnastik og leges futtog og alle mine kyllinger m.v. Tak til alle forældre, som er rigtig
gode til at hjælpe til med at bære materialer ud og ind.

U6/8
Vi har på U6-U8 haft et rigtig fint håndboldsår. Der har været en pæn tilgang i nye og glade
håndboldspillere. Vi er i dag ca. 35 spillere med et forholdsvist fast antal spillere på ca. 25 til træning. Vi har
prioriteret at komme ud og spille en masse stævner for at udvikle spillernes fornemmelse for
håndboldpillet og udvikle deres håndbold-IQ. Det er tydeligt at det har givet spillerne et stort løft og det er
blevet til 14 stævner i alt, når sæsonen er slut. Vi har også haft arbejdet på at få afviklet et stævne på
hjemmebane i Albertslund som lykkedes i januar måned. Det var et rigtigt godt stævne med deltagelse af 4
hold fra AIF og med deltagelse af hold fra Vallensbæk, Fløng-Hedehusene og Stenløse blandt andre.
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Trænerteamet 😊

U10 Piger
Wauw for en håndboldsæson både socialt og sportsligt! Det er nogle fantastiske piger, som hver især
kommer med deres helt egen opfattelse af at gå til håndbold. Fælles for dem alle er dog at de gerne vil
håndbold (nogle mere lærer end lege og omvendt).
Vi har en stærk forældregruppe, som lige til at starte med, skulle mindes om at diverse deadlines SKAL
overholdes. Endvidere skulle de også lige mindes om ”Håndboldens ABC og de 10 bud”. Alt dette er de dog
kommet rigtigt godt efter!
Stævner
Vi startede med at have 3 hold som deltog til vores eget Sportyfied Cup. Her bød det på en masse gode
kampe og socialt samvær. Det bød også på en finaleplads til hold 1, som desværre tabte.
Igen drog vi i samlet flok til Næstved Cup i september, hvor vi denne gang havde 2 x hold med. Igen var der
gode kampe og en super flot 1.plads til hold 2 (som bestod af spillere fra hold 2 og 3)
I juledagene var vi igen på farten med 2 hold og denne gang gik turen til Dianalund, som er et super
hyggeligt stævne (både socialt og sportsligt). Her gik hold 1 i finalen og denne gang blev det til en 1.plads
efter en super spændende finale imod Tårnby.
Det sidste stævne vi skal deltage i denne sæson, er klubturen til Hancock Cup i Skive og mon ikke vi også
der, får nogle gode kampe og måske en finaleplads - hvem ved!
I skrivende stund skal hold 1 spille finale i ”Intersport ungdomspokalfinale” og minsandten om det ikke
foregår i Dianalund og modstanderen er denne gang også Tårnby.
Turneringen
Hold 1 - Vi var lidt i tvivl, om de skulle spille i den allerbedste række, dog efter et niveaustævne og et par
træningskampe, valgte vi at det skulle de, for at udfordre dem. Så før Jul spillede de i A rækken, hvilket gik
rigtigt godt, og efter Jul er de i A1-rækken med i en dynamit pulje, som består af de allerbedste U10
pigehold. Spillerne på hold 1 er næsten alle sammen 2. års U10 og har spillet håndbold i en del år og derfor
har vi kunne udfordre dem på nogle parametre end de 2 andre hold, dog har de også lige skulle mindes om
at det er en holdsport de går til og der er brug for ALLE ☺
Hold 2 – Her var vi også i tvivl om de skulle spille i B eller C rækken. Her valgte vi efter et B-niveaustævne at
de skal have lov til at have så meget succes som muligt og tilmeldte dem i C-rækken, hvilket viste sig at
være en god beslutning. Holdet består af rigtig mange som er ny oprykkere fra U6-8 og i første halvdel af
sæsonen, handlede det meget om tilvænning til at spille på stor bane, reglerne og spille med en ”rigtig
håndbold”. Det bød ikke på ret mange skud på mål (derfor heller ikke så mange mål). Men på intet
tidspunkt har de opgivet – de har i samtlige kampe været et dejligt homogent hold, som har formået stille
og roligt at lære, udvikle sig både socialt, personligt og sportsligt. Hold da op, hvor har de rykket sig!
Hold 3 – Her var vi ikke i tvivl. De skulle ligesom hold 2 have fyldt håndboldrygsækken op med en hulens
masse succes. Så de blev tilmeldt C-rækken, hvor de har haft nogle gode kampe. Til tider har de desværre
mødt stor modstand – men det lærer man jo også noget af. Dette hold består også af ny oprykkere fra U6-8
samt nogle som har spillet 1-2 år og de har lidt de samme udfordringer som hold 2 ift. bane, regler og bold.
Der er så mange dygtige piger, som blot skal have tid til at lære håndbold og på deres præmisser.
Der er en KÆMPE niveauforskel på de 3 hold og med 8 nye piger i løbet af sæsonen har det til tider krævet
sin mand(kvinde) for at få tilrettelagt træningen med de ressourcer der nu engang er, så den udfordrer alle
pigerne uanset niveau samt hele tiden at have for øje ”Vi leger håndbold”.
De bedste håndboldhilsner fra
Trænerteamet - Nikoline, Rasmus, Vetter og Jesper
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U10 Drenge
Vi har haft en god sæson hvor vi har udviklet os gennem hele sæsonen. Vi blev i første del af sæsonen nr. 2
og har derfor spillet C1 siden jul. Her har vi dig manglet et par spillere og kæmper på nuværende tidspunkt
om 4. pladsen. Vi har været til Albertslund Cup, Næstved Cup, Helsinge Jule Cup og skal til april til Skive
Cup. Stævnerne har mest fokuseret på, at skabe én stor gruppe. Gennem sæsonen har vi fået 3 nye spillere,
som også er kommet fint ind på holdet og fungere socialt.
Nikolaj, Morten og Mathias

U12 Piger
U12 pigerne er en stor flok på omkring 30 spillere og vi har i denne sæson fået tilgang af helt nye spillere
samt et par mere håndboldmodne spillere.
Pigerne knokler til træning og kamp og rykker sig hele tiden. Vi har 3 hold tilmeldt i turneringen i A, B, C
rækken, så alle spillere kan udvikle sig på det niveau de har. Pigerne klarede sig rigtig godt før jul og alle 3
hold endte i den øverste del af tabellen. Efter jul har der været flere tætte kampe, hvor spillerne er blevet
udfordret i hver kamp og alle har kunne prøve deres færdigheder af. De har virkelig rykket sig som et hold
og det er fedt, når det går op for spillerne, at håndbold er en holdsport og vi er bedst, når vi står sammen
og spiller som et hold. Det er en fornøjelse at træne disse piger og ikke mindst at følge deres individuelle
udvikling samt hvordan pigerne i fællesskab udvikler sig som hold.
Pigerne har igen i denne sæson deltaget flittigt til stævner. Sommeren 2018 stod den på flere stævner til
strandhåndbold, vores eget Sportyfied cup, verdens største udendørsstævne Partille Cup i Sverige hvor vi
kom helt til Kvartfinalen. Efter sommerferien stod den på Amager Cup, Niveaustævner og fælles klubtur til
Næstved Cup, hvor hold 3 fik en flot sølvmedalje. I Pokalturneringen har pigerne også klaret det super flot,
de er nået til finalen som spilles 16. marts i Dianalund. Nu står den snart på Påsketur til Skive for hele
klubben og ugen efter slutter pigerne sæsonen af til Frøcup på Fyn, som er blevet vundet for 2 år siden, så
vi håber og tror at vi når langt igen i år.
Hold 1 har pga. den flotte præstation i bedste række kvalificeret sig til Finale stævnet i Hvidovre, det nogle
også kalder DM for U12. Det er vi rigtig stolte over, vi har dog valgt ikke at deltage i år, da vi først skal være
Danmarksmestre til næste år, ha ha.. DM falder desværre sammen med Frøcup til april, så vi har valgt i år,
at vi hellere vil til Frøcup med hele truppen, da vi elsker dette stævne og ved hvor meget det giver dem på
den sociale konto.
U12 pigerne hygger sammen på kryds og tværs af holdene og Snapchat bliver flittigt brugt for at aftale alt
for valg af blusefarve til træning, hyggeaftaler og meget meget mere. Alle i truppen trives og føler sig
velkommen på holdet. Pigerne er super gode til at byde nye spillere velkomne og få dem med i fællesskabet
på holdet.
Hilsen træner teamet Karoline, Basse, Kamilla, Jens & Gitte

U12 Drenge
U12 drengene, stor trives med deres holdkammerater og trænerteam. Vi har budt velkommen til flere nye
spillere men mangler altid nye kammerater på holdet.
Drengene træner ihærdigt og har stiftet bekendtskab med flere forskellige systemer fra håndboldens
verden og skaber fine resultater med dette.
De ligger i dag som nummer 1 i deres pulje, men forventer desværre at slutte som nr. 2 i puljen for andet
halvår. Vi ser frem mod påskestævnet og en ny sæson med mere håndboldlæring.
De 3 M´er – Mia, Mikkel og Morten 😊

U14 Piger
U14 pigerne har indtil videre haft en sæson med fuld fart på og begge hold mødte stærk modstand i den
første halvdel af sæsonen. Hold 1 kæmpede sig til en midter placering i 2. divisionspuljen. Hold 2 kæmpede
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bravt i Pige A rækken (og seje markspillere tog målmandstjansen) på trods af hårde odds i de fleste kampe
og fik bl.a. en flot sejr mod Amager.
I anden halvdel af sæsonen har pigerne fundet hinanden bedre og bedre både på og udenfor banen, hvilket
også har betydet masser af sejre både for hold 1 og hold 2, hvor begge hold ligger med helt fremme i
puljerne.
Vi er stolte af pigernes udvikling, både spillemæssigt og socialt, og ikke mindst det fællesskab der er skabt
på tværs af holdene. I den forbindelse har vi haft nogle fede stunder til Næstved Cup. Halloween og
fællesspisning mm. Derudover er vi super glade for at vi har haft tilgang af 4 nye spillere, som vi håber
fortsat vil give den gas sammen med os fremover.
Nu ser vi frem mod en spændende pokalsemifinale på onsdag mod Rudersdal (Trine, ret gerne til finale hvis
vi går videre😉) og jagter muligheden for at fastholde førstepladsen for hold 1 i 2. Div-puljen. Hold 2
kæmper ligeledes for at komme op og få førstepladsen, så der er lagt op til en spændende
sæsonafslutning!'
Bedste Hilsner
Træner/Lederteamet for U14 piger

U14 Drenge
U14-drenge har haft en sæson med en rigtig god udvikling både spillemæssigt og socialt.
Vi har gennem året holdt et stabilt antal spillere og endda fået et par nye til, så gruppen er vokset og tæller
pt. 25 spillere.
Vi har udover at spille i turneringen med to hold deltaget i stævner, hvor vi startet ud med vores eget i
sommers, strandhåndbold, Næstved Cup, og et indendørs strandhåndbold stævne i vinterferien.
Vi har haft fællesspisning flere gange hen over året, været ude og arbejde for klubben og flere andre sociale
ting, hvor vi som gruppe har hygget sammen.
Den. 6. april får vi besøg af to svenske hold, som vi først træner sammen med om formiddagen, bagefter
spiser sammen, inden der er kampe mod dem om eftermiddagen. Det er en dag vi ser frem til og vi håber at
dette samarbejde kan udvikle sige over de næste år, til flere besøg hos hinanden.
Vi slutter sæsonen af med en tur til Skive, hvor vi næste har hele truppen med og vi som trænere glæder os
rigtig meget til at få hygget med klubbens allerbedste U14-drenge, som jo er så heldige at de jo til næste
sæson bliver klubbens allerbedste U15-drenge.
En stor tak skal der også lyde til vores fantastiske holdledere og forældre på gruppen, det har også været en
stor fornøjelse at være sammen med jer.
Mathias, Kristian og Dorthe 😊

U16 Drenge
På U16 drenge har vi haft en rigtig god sæson både sportsligt og socialt. Vi startede sæsonen med 28
spillere og slutter af med 30 spillere i truppen, så klubbens store ønske om ikke at miste spillere på
årgangen, må det siges at vi er lykkedes med. Vi har haft en sæson med fokus på det sociale og har været til
2 stævner med det sociale i fokus og drengene glæder sig til at slutte sæsonen af med en tur til Hancock
cup i Skive.
Sportsligt have vi en målsætning om at få et hold i 1. division og et hold i 2. division, samt et tredje hold i A
rækken. Både første og anden holdet leverede en overbevisende indsats til niveaustævnet i september. Alle
tre hold kom i svære puljer inden jul, hvilket betød et hold i 1. division B, et hold i 2. division A og et hold i
A1-rækken efter jul.
Magnus, Buller og Baloo 😊
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DS 1
David og Peter overtog DS 1 hvor målet forinden sæsonen ift vi kendte mere eller mindre alle spillerne fra
forrige sæson i anden klub, at vi skulle ramme en top-5-placering, da vi mente der var rigtig meget kvalitet
og talent i truppen der endnu ikke var blevet forløst. Nu som sæsonen er ved at være slut, og vi igen kigger
indeværende sæson igennem er vi ganske godt tilfreds med hvor vi er nået samt resultaterne vi har
præsteret. DS1 har uden tvivl hævet deres bundniveau og på vores bedste dage kan vi spille med i 2.
Division. Dertil skal det siges vi også er faldet igennem i nogle kampe der skulle have været en most win.
Men alt taget i betragtning er truppen yderst harmonisk og læringsparate hvilket er det bedste
udgangspunkt for yderligere tiltag, læring samt udvikling for truppen såvel som spillerne individuelt.
Den sidste del af sæsonen er det at holde tungen lige i munden og sørget for vi opnår vores mål og
konstant udvikler os til det bedre. I år har været læringsåret for både spillere og trænere med tanke på hvor
står vi og hvor skal vi henad. Vi har derfor fået implanteret en ny måde at spille håndbold på i sin simpleste
form dog med det flotteste udtryk når vi rammer aftalerne. Vi skal derfor fortsætte med at bygge de sidste
lag på og træne endnu hårdere end hidtil, så vi står fuldstændig klar med et fuldt implementeret
håndboldhold både offensivt såvel som defensivt. Det bliver en spændende sæson vi går i møde, hvor vi
forhåbentligt høster frugterne for denne sæsons hårde arbejde, men vi skal og vil blive bedre.
Eneste udfordring der ligger for dagen nu ift næste sæson er at få rekvireret en ny keeper, da vores
nuværende synes det for langt at køre.
Men alt taget i betragtning har sæsonen gået rigtigt godt og vi arbejder hele tiden på at forbedre os.

DS 2
Det har været en lidt speciel sæson for 2.dame. For det første, stoppede hele det “gamle” 2. hold. De havde
spillet flot og rykkede op i Kvalifikationsrækken lige under 3. Division. Vi stod med overvejende U19 spillere
og enkelte 1. års seniorer. Så det var et meget ungt damesenior hold. Vi besluttede at stille op i Kvalrækken. Vi var 10-11 spillere. Desværre fik én af de bærende kræfter i bagkæden en korsbåndsskade i en
træningskamp lige inden sæsonen startede. Men de andre spillere har været ret stabile og givet den en
skalle hele sæsonen. Det har været en stor udfordring at møde “rigtige” damehold og vi kom i Københavns
rækken og møder mange første hold. Det er faktisk gået rigtig godt, selvom vores point ikke viser det. Vi
starter med at tabe de 2 første kampe med ét mål. Den tredje med 2 mål. Virkelig surt. 5 kampe tabt med 2
mål eller mindre og 2 uafgjorte kampe. Så med lidt mere held og kneb, var vi rykket op i tabellen. Det har
været en udfordring for pigerne at spille sig igennem solide forsvar med rutinerede spillere. Vores forsvar
har været under pres og vi skulle lære at time vores forsvar og sætte tacklinger ind på store spillere. Men
pigerne er vokset rigtig meget sæsonen igennem. De har alle løftet deres spil. Vi er meget imponerede over
de kæmper hårdt videre og især, at der ikke er sure miner eller diskussioner. Som det ser ud nu, bliver vi
kval-rækken. Vi har fortjent flere point og vi er sikre på, at det kommer til næste sæson. Godt kæmpet og
sejt I er så vedholdende.
Trænerteamet 😊

DS 3
Dame s 3 – har ikke noget berette.

HS 1
Denne sæson blev vi også slået sammen med U18, dette har tilført noget ungdomsvildskab og ny kræfter.
Vi er kommet styrket ud af denne sæson, og trods en hård start, udfordringer, trætte ben, temperament er
alle spiller faldet godt til i de forskellige roller, som er på sådan et Herre hold. Alle bidrager med positivitet,
glæde og god fight og vi ser fremad mod næste sæson, men god kampvilje og gå på mod.
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Vi glæder os til at bygge videre på holdet i den kommende sæson, da vi mener at vi har det rette
fundament og forventer, at vi kan spille med i toppen i den kommende sæson, hvis altså truppen holder
sammen.
HP og Morten

HS 2+3
Sæsonen startede som den ”plejer” med et herre serie 2 hold, inden jul var der en klar målsætning om at
slutte i den bedste halvdel og dermed allerede på det tidspunkt sikre en ny sæson i serie 2, og det lykkes.
Kort ind i sæsonen måtte U18 drengen desværre trække deres hold, da der ikke var spiller nok til at
gennemføre turneringen. Og blev derfor rykket op som HS – stor ros – det har i den grad givet et frisk pust.
Nu var der pludselig mange spiller i truppen og inden jul var der en del oversidder til kampene, så derfor
blev det besluttet at tilmelde et herre s 3 hold, og med god hjælp af spillerudviklingsreglen og ikke mindst
glædeligt gensyn med ”pensionerede” spiller, der velvilligt har hjulpet til, er det lykkes over al forventning.
Serie 2 har klaret sig fint og serie 3 ligger i skrivende stund til at vinde rækken og dermed kan kvalificere sig
til SM
Sanne

OG
Når 10 bliver til 8 og 8 til knap et hold 😲
Lad os bare være ærlige - denne sæson har sgu været lidt op ad bakke for Old Girls.
Efter en helt fantastisk sidste sæson med en SM-pokal, stod vi efter sommerferien med et par stykker færre
på holdkortet. Samtidig tog Lis Supercoach en beslutning om, at det så nok var sjovere at hoppe på den 2hjulet, fremfor at skulle slås med om man nu var 4 eller 8 til træning, og om man havde et hold om
søndagen. AL RESPEKT for den beslutning.
Så op til turneringsstart tog vi en beslutning om, at vi til at begynde med ikke længere trænede med hos
Morten & Serie 1-holdet, i håb om at overskuddet til kampe om søndagen så blev større?!
Men desværre er det også sådan, at med 8 spillere på kortet, så skal der ikke meget til at få tingene ud af
kurs – vi blev ramt af skader, de sædvanlige hverdagsbump på vejen, endnu én meldte fra – og pludselig var
vi ikke engang nok til et hold.
Selv om det har været ekstra hårdt at være Old Girls i år, så har vi stadigvæk haft det sjovt og hygget os, når
vi har spillet. Vi har kæmpet til sidste dommerfløjt, det bedste vi har lært – vi har spillet spillet, som det
passede bedst for dagen set i forhold til modstander, antallet af udskiftere på bænken, luft & energi 😊
Sidst men ikke mindst har vi haft en tro og en vilje på, at vi stadigvæk kan og vil spille håndbold, og at vi på
ingen måde vil undvære fællesskabet. Men til næste sæson bliver vi nok nødt til at se lidt anderledes på
det. Måske skal Old Girls bold erstattes af noget serie 4 bold, så det bliver væsentlig lettere at skaffe hjælp,
når det kniber..
Der BLIVER INGEN POKAL i år, men vi har kæmpet os igennem en hård sæson – derfor skal der også lyde en
stor TAK til alle dem, som har hjulpet os kamp efter kamp. Af hjertet tak❤
På OGs vegne
Rossen & Turner

OB
Alt er som det plejer på vores Old Boys hold, de kommer talstærkt til hver en kamp og her går det rigtig
godt, de har vundet 5 ud af 6 kampe efter jul, så lige nu ser meget godt ud i stillingen og hvem ved måske
rækker det igen til en første plads i rækker og derved deltagelse til SM igen i år. Og der heller ingen tvivl om
at dette hold også er rigtige gode til 3.halvleg 😊
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Afslutning
Igen i år har vi haft en gruppe af helt igennem fantastiske trænere og ledere, som alle har lagt rigtig mange
timer i klubben. Det har været en gruppe af mange nye træner og heldigvis for os forsætter mange af dem
også næste sæson, men der også nogle stykker der har valgt at takke af for trænerjobbet og til dem, vil jeg
gerne sige tak for samarbejder og måske i vender tilbage. Vi er på plads med at få påsat træner til alle vores
grupper (kun enkelte huller mangler) og der er sendt mail ud til alle medlemmer i marts. Vi er næsten også
på plads med træning tiderne, og de vil blive sendt ud til alle lige så snart de er klar. I år afholder vi
Generalforsamling før vores afslutningstur i Påsken som også i år går Skive. Og vil derfor også lige benytte
lejligheden til at ønske alle vores ungdomshold en rigtig god tur og kom hjem med masser af medaljer 😊
Til slut vil bestyrelsen og jeg som altid, gerne takke alle samarbejdspartnere, sponsorer og frivillige, som har
bidraget rigtig meget til AG Håndbold, og dermed AIF Håndbold i årets løb. Uden jer ville det ikke kunne
lade sig gøre at få skabt alle de mange gode oplevelser. Vi ser frem til rigtig mange gode timer sammen i
den kommende sæson.
Så kæmpe tak! Alle sammen ☺
De bedste hilsner
Formanden
Trine 😊
AIF Håndbold

