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Årsberetning af formanden for 2017 Hvalsø IF Fodbold
Det er nu allerede et år siden jeg blev valgt som formand for HIF, og det har været et år med at arbejde videre med
det fantastiske grundlag der allerede var i klubben samt startet nogle nye initiativer. Det vil jeg komme ind på
undervejs i beretningen.
Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke stolthed og benovelse over at opleve på første hånd hvor mange fantastiske mennesker der er i HIF og hvilket enormt flot indsats de alle yder i klubben. Der er simpelthen en masse
personer, der gør noget godt for en masse andre mennesker, og det er fantastisk at være en del af. Ud over den
fantastiske indsats der gøres af trænere, holdledere og andre der hjælper til omkring alle vores hold, er der mange
andre der gør rigtig meget i det ”skjulte”. I det ”skjulte” skal forstås således at, det først er synligt for alle andre,
når det ikke bliver gjort. Det er mennesker, der bruger rigtig mange timer i klubben. De fleste gør det uden nogen
form for betaling. Som eksempel vil jeg nævnte Per & Annette, som styrer tutten – de bruger mindst 15 timer om
ugen i klubben (og de har som nogen måske tror ikke forpagtet kiosken eller får del i overskuddet af den). De gør
det fordi de synes, det er sjovt. Derudover vil jeg også nævne Bruno Rasmussen og Per Møller. De løser imponerede
mange opgaver hver for sig og sammen med andre (F.eks Dean, Brian Ildved, ”Kridterbanden”, ”Klogehjørnet” og
”Agnes”). Det er min ambition og ønske, at vi i 2018 i respekt for historie og hinandens ønsker, måske kan fordele
nogen opgaver på flere hænder og dermed ikke ”kører rovdrift” på nogle få.
Sportsligt i seniorafdelingen har 2017 været et udmærket år. Dame senior har et flot antal aktive medlemmer og
det er også lykkes at starte træning op for old girls. Fodbold fitness er kommet godt i gang og vi satser på det er
kommet for at blive. På herre siden er senior 1 med i oprykningsspillet i serie 2 og senior 2 stabilt med i serie 3.
Senior 3 og 4 er også godt med og bare det at have et 3. og 4. seniorhold i vores klub er ret enestående og det
skyldes ikke mindst den store indsats fra ledelsen omkring disse hold.
På ungdomssiden var i 2017 HIF repræsenteret på elite siden med U14 pigerne der klarede sig flot i denne bedste
række. Søndersø cup var igen i 2017 et stort tilløbsstykke med mere end 100 ungdomsspillere fra HIF. Søndersø er
er bare et godt stævne som bidrager dels til den fodboldmæssige udvikling med i særdeleshed det sammenhold
på tværs af HIF hold og udvikling af sociale egenskaber. Tak til Helle for stå for planlægning og koordinering af det.
Hvalsø Cup blev igen i 2017 afviklet med succes med deltagelse af ca. 150 hold. Tak til Christian, Brian, Lars, Morten,
Annette, Jan, Bruno og andre for deres store arbejde med at få det til at forløbe godt. For 26. gang blev DBU’s
fodboldskole afviklet med deltagelse af 176 aktive drenge og piger med stor succes af den nye skoleleder for skolen
Jens Folman assisteret af Lars Jensen og en 22 trænere og træne assistenter, mange fra HIF. Derudover har vi også
haft flere pigespillere med til SBU samlinger hvor de på fornem vis har repræsenteret dem selv og klubben.
Den økonomiske udvikling var i 2017 positiv. En kort gennemgang af økonomien vil blive præsenteret efterfølgende, men vil lige nævne at kiosken har givet et ganske pænt overskud takket være en ekstraordinær indsats af
Annette. Derudover har der i 2017 også været en indtægt på ca. 10.000 kr. fra tidligere HIF ungdomsspillere som
har valgt at forsøge sig i diverse eliteklubber og haft succes med det og fået konkrakt. I 2018 ser det også ud som
om der kommer lidt ind på den konto og vi glæder os til at se den videre udvikling hos de 3 spillere det pt. drejer
sig om. Desuden har bestyrelsen i 2018 budgettet med omkostningsgodtgørelse i form af tilskud til transport (naturligvis i overensstemmelse med retningslinjer for dette fra Skat og DBU) til flere af de personer der arbejder
frivilligt i klubben.
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Sponsorer: Flot indsats af Poul ”Tøj” omkring sponsorarbejdet ikke mindst fordi opvisningsbane ikke har været
tilgængelig hele 2017 og dermed har promovering af sponsorer til kampe ikke kunnet være det samme som hvis
banen havde været i brug. Ny aftale med Go/ON for 2018 er blevet indgået og der er genforhandlet sponsoraftale
med Puma og Select som har betydet ca. 15-20% mere til klubben. Tak til alle vores sponsorer for at støtte HIF.
Klub og bane aktiviteter: En imponerende indsats af de ansvarlige for bane og klubhus (Per, Bruno, Dean, Brian,
Nicolaj, Bager, Annette, Kridterbanden, Agnes og andre der giver en hånd med) har gjort at vi er kommet fornuftigt
igennem træningspas og kampafvikling, selv med kamp banen ude af dette ”billede”.
Kommunikation fra og til klubben. I 2017 har HIF’s tilstedeværelse på diverse sociale medier også været i fokus
og der er arbejdet med hvordan vi kan fortælle mere om de mange tilbud HIF har samt været brugt som en god
informationskanal til og fra medlemmer, ledere og andre omkring klubben. Det vil vi arbejde videre med i 2018.
I 2017 har vi udover den ”daglige” normale drift også arbejdet med nogle forskellige nye eller gamle ting som er
forsøgt vagt til live igen: Disse er:
• Lejre Idrætsunion – etableret og Jens Niels medlem af bestyrelsen
• Blå hvide tråd for HIF opdateret og lagt på hjemmesiden og brug bl.a. til forældremøder
• Del af Top Center Roskilde – Nyt forsøg fra DBU som HIF er del af for U12 drenge
• Samarbejdsaftale med FC Roskilde – Spiller og trænerudvikling
• Samarbejde med Hvalsø Skole- PlayStation FIFA turnering
• HIF Web shop på www.hvalsoeif.dk med HIF spiller og træningstøj samt forskelligt merchandise
• Bande op/ned i hallen i forbindelse med indendørs træning – Manglende kommunal opbakning
• Jens Nielsen valgt ind i Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for HIF.
Ud over vi arbejder videre med disse ting vil der i 2018 også blive igangsat eller udviklet videre på:
• Billedekspressen – Gratis billeder af spillere, trænere og ledere i HIF
• Street fodbold – Tilbud of afvikling via DGI i vinterferien
• Samarbejde med Hvalsø Skole – Fodboldtræning fra august for 4.-5. klasser i skoletiden én gang ugentligt
• Flere tilbud til pigespillere i form af samarbejdet med andre klubber
Til sidst en tak til 2 bestyrelsesmedlemmer: Tak til Henriette for hendes indsats som kasser og Christian for hans
arbejde for klubben. I har ydet en stor indsats for klubben, men forlader os heldigvis ikke mere end at, I stadigvæk
har en eller anden form for tilknytning til klubben.
Alt i alt var 2017 et godt år for HIF og vi forventer at 2018 bliver på samme eller bedre niveau. Endnu en gang tak
til alle frivillige i og omkring klubben, uden jer og jeres indsats ingen klub – tak.

Jakob Hermansen
Formand for Hvalsø IF Fodbold
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