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Formandens beretning: 

Så er det igen den sidste mandag i maj og derfor vil jeg traditionen tro aflægge formandens 

beretning for året 2018/2019. 

Som hun siger i 90 års fødselsdagen; ”Same procedure as last year – James.”. 

Så derfor vil jeg igen starte med det vigtigste. 

HMH vil sige en stor tak til de mange frivillige, der igen i år har ydet en kæmpe indsats i 

bestyrelse, udvalg og som trænere, holdledere og hjælpere. 

Der skal igen i år lyde en kæmpe tak til HMH’s Venner, for opbakningen og den økonomiske 

støtte der er givet til HMH. 

I år blev det igen til 40.000 støtte-kroner og Vennernes samlede bidrag til HMH er nu oppe på 

den svimlende sum af 1.495.000 kroner + mange ekstra gode kroner til ungdommen. 

Til HMH’s sponsorer, der er med til at skabe det økonomiske grundlag for foreningen. Det er 

sponsorer der støtter indirekte via Team Sydhavsøerne, sponsorer der støtter enkelte hold 

med spillertøj og udstyr, samt sponsorer der støtter forskellige arrangementer. Der skal 

ligeledes lyde en stor tak til Lolland Kommune. 

Det skal også lyde en stor tak til Maribo Jazz, der har ydet en donation på 10.000 kroner til 

HMH’s ungdomsarbejde. Donationen overrækkes pinselørdag ved morgenkaffen på Torvet. 

Som tak for den donation, har HMH lovet at møde med 7 hjælpere til Maribo Jazz lørdag den 

20.juli i Hatten Bar2 til ølsalg ved to vagter. 3 personer fra kl. 15:10 til 19:00 og 4 personer fra 

kl. 19:00 til 00:30. Jeg har annonceret dette på vores Facebook-side og udsendt e-mail til alle 

vores medlemmer, med en opfordring til at tilbyde sig hjælp. Jeg har allerede fået 5 tilsagn. Det 

er værd at bemærke, at hver hjælper får en t-shirt samt et Jazz-armbånd (til en værdi af 550 kr) 

der giver gratis adgang til alle arrangementerne. Så meld dig lige under fanerne. 

Vi må heller ikke glemme de mange HMH-fans, der ved at købe benzin, have 

mobilabonnement eller en el-aftale hos OK, har medvirket til et sponsorbeløb fra OK på hele 

28.094,57 kroner. Det luner også godt i kassen. 

Maribo Hallernes personale har som sædvanligt givet os de bedste rammer for afvikling af 

vores mange kampe, stævner og arrangementer.  

Uden alle disse menneskers kæmpe indsats, kan HMH slet ikke fungere. 

Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til spillerne, der har givet os god og 

spændende underholdning på håndboldbanen. 

På det sportslige område er HMH stadig i fremgang og har præsteret flotte resultater. 

TSØ’s 1. division: Det lykkedes med hiv og sving at spille sig til en 3. plads og dermed 

kvalificere sig til oprykningsspil til Ligaen. Her blev vi dog sat pænt på plads af Tønder der 

vandt to kampe og dermed sikrede TSØ sig endnu en sæson i 1. division. Helhedsindtrykket 
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har dog været, at det har været tæt på den bedste sæson for TSØ’s bedste hold, hvor 

målsætningen blev indfriet. 

TSØ’s 2 division sluttede som nr. 8, samme placering som de sidste 2 år. 

Vores ungdomshold klarer sig også flot. 

Jeg vil ikke gå i detaljer med placeringer for de enkelte hold, da dette løbende bliver opdateret 

på HMHs Facebookside. 

Jeg vil dog nævne, at U10 Drenge deltog i DM og sluttede som nr. 10. De tog til gengæld 

revanche i pokalfinalen med en flot sølvmedalje. 

U12 Drenge deltog også i DM, men vandt desværre ikke. 

U14 Drenge og U16 Drenge (TSØ) vandt begge pokalfinalen. 

Til Beach-håndbold vandt U14 og U16 piger deres rækker. 

Vi bør vel også nævne og være stolte af, at Lauritz Legér vandt bronze ved EM for U18. 

Vi har deltaget i følgende stævner: 

Lalandia Cup (U12/U14 D+P) 

Fløng Cup (U12 D+P) 

Bjerringbro Cup (U16 D) 

Næstved Cup (U9/U10U12 D+U16 P) 

TTH Julecup (U10/U12/U14 P+D og U16 P) 

GOG Cup (U12D) 

Det er en stor glæde igen i år at konstatere, at vi har en stor ungdomsafdeling med 220 

medlemmer under 25 år  – meget tilfredsstillende, dog med en tilbagegang på 25 medlemmer i 

forhold til sidste år. 

Det er produktet af ungdomsudvalgets store og værdifulde arbejde i et tæt samarbejde med 

trænere og holdledere. 

Medlemstallet for aktive medlemmer over 25 år er faldet til 0, idet vores dame seniorer, 

rykkede til Rødby Håndboldklub på grund af noget personfnidder. 

Det er meget problematisk, at vi ikke har hold i seniorrækkerne, specielt på herresiden, da 
vi ikke har noget at tilbyde de førsteårs-seniorer, der ikke har ambitioner om at spille på 
TSØs 1. eller 2. divisionshold. På damesiden er det problematisk, da det ofte er fra dame 
seniorspillerne vi kan rekruttere hjælpere til de mange opgaver i klubben. 
Bestyrelsen har været opmærksom på det problem i de seneste par år, men der har 
manglet en rigtig ildsjæl der ville lægge kræfter i at samle et herre-senior hold. 
Jeg havde egentligt planlagt, at jeg under eventuelt ville jeg komme med et indlæg om 
tiltag for at tiltrække flere medlemmer, men da man ikke kan vedtage noget under 
eventuelt, vil jeg her kort orientere om et par tiltag, så kan vi altid drøfte dette videre under 
eventuelt. 
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Vi har tidligere forsøgt os med Håndbold Fitness, med en begrænset succes. Dette vil vi 
igen prøve at igangsætte. 
Vi vil prøve at se på 60+ Håndbold Fitness, der består at 2 elementer: Håndbold med 
bolden i centrum, som et sjovt og bevægelsesfremmende puls-boldspil - i kombination 
med fysisk træning af kroppen. Træningen er målrettet og tilpasset, så alle modne seniorer 
i 60+ alderen kan deltage uanset forudsætninger. 
60+ Håndboldfitness er således en sjov senioridræt med træning i håndboldklubben og 
med mulighed for efterfølgende socialt samvær. 
På denne måde kan håndboldklubben være det naturlige samlingspunkt for seniorer i 
lokalområdet, hvilket samtidig giver gode perspektiver i at inddrage seniorernes ressourcer 
aktivt i klubarbejdet generelt. 
Vi vil ligeledes kigge på Five-A-Side håndbold. 
Vi kender alle en stribe voksne håndboldspillere, som bare ikke spiller mere. De elsker at 
kaste en bold og savner helt sikkert det unikke fællesskab i håndboldklubben. Five-A-Side 
er et spritnyt spil, som henvender sig til den store gruppe af tidligere håndboldspillere, der 
på grund af travlhed, småskader, lidt ekstra kilo på maven eller tilfældigheder ikke spiller 
mere. 
Five-a-side Håndbold er et fem-mod-fem-spil på 2/3 bane uden dommer. Det er udviklet til 
30+'ere, men der er fuld knald på uanset alder. Det er erfaringen fra adskillige teststævner 
afholdt i foråret 2018. 

I det forløbne år har HMH haft følgende arrangementer og aktiviteter: 
Håndboldskole i sommerferien blev endnu engang en kæmpe succes med deltagelse af 
85 håndboldspillere og 25 ledere. 10 spillere/trænere fra TSØ deltog i træning om 
fredagen. Succesen gentages igen i år og der er selvfølgelig udsolgt og der er ingen tvivl 
om, at det igen bliver en bragende succes. 

I samarbejde med Maribo Hallerne, Maribo Gymnastikforening, Badmintonklubben, 

Billardklubben og Maribo Svømmeforening deltog HMH i en aktivitetsdag om tirsdagen i 

efterårsferien, hvor alle børn og unge var velkomne. 

I samarbejde med DHF, TrygFonden, NordeaFonden, DGI og DHF afholdt HMH Håndboldens 

Dag den 5. januar hvor ca. 100 børn i alle aldre deltog i mange spændende aktiviteter i begge 

haller. Alt med fokus på bevægelse og leg. 

I samarbejde med Team Sydhavsøerne og Rødby Håndboldklub afhold vi koncert med Anders 

Blichfeldt i slutningen af januar. Succesen var så stor, at vi satser på lignende arrangementer 

fremover, også for at styrke samarbejdet i dette trekløver. 

Aktivitetsudvalget har været super-effektive og der har været fuld knald på aktiviteterne: 

Juleafslutning for ungdom. Juleoptog med 65 børn i røde trøjer. Julestævne i Team Helsinge 

og Bjerringbro mellem jul og nytår. Håndboldafslutning for ungdomshold med deltagelse af ca. 

200 spillere/trænere og ledere. Onsdag før Kristi Himmelfart var der afslutningsfest for 

trænere/ledere i Sportscafeen. Et hyggeligt arrangement, der startede med leg/konkurrence og 

efterfølgende god mad.  

Herudover har vi påtaget os at montere gulvreklamer ved TSØ 1. divisionskampe. 
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Ja, man bliver helt forpustet – en stor tak til ungdoms- og aktivitetsudvalgene. 

Samarbejdet med Team Sydhavsøerne er blevet væsentligt bedre. 

Der er nu kommet nye boller på suppen, specielt efter at Johan Zanotti er kommet godt i gang 

med de spændende træningsprogrammer, som HMHs trænere kan anvende i deres daglige 

træning. Disse træningsprogrammer er tilgængelige i en smart app, der kan tilgås både på 

mobil og tablet. 

Dette samarbejde skulle gerne gøre træningen endnu mere spændende for spillerne og 

samtidig være en god inspiration for HMHs trænere. 

Dette tiltag er også med til at lægge den røde tråd i træningen, så de spillere der har lyst til at 

spille håndbold på eliteplan, er endnu bedre forberedte til U16 og U18 i TSØ og måske også 

videre på 1. eller 2. divisionsholdet. 

TSØ har samtidigt gjort alvor af, at man i større udstrækning rekrutterer spillere til 1. og 2. 

division fra egne rækker. 

Den aftale der blev lavet med norske Espen Ollaussen, for at intensivere samarbejdet mellem 

TSØ og moderklubberne, bl.a. om den røde tråd i træningen, er desværre ophørt, da Espen 

ikke kunne sige nej til et attraktive trænerjob i hjemlandet. Det skal aftales med TSØ og Morten 

Juul, hvem der så skal bygge bro mellem ungdom og senior. 

Det er samtidigt aftalt, at der i løbet af sæsonen skal være en meget tættere kontakt mellem 

TSØ, HMH og Rødby Håndboldklub, bl.a. ved at afholde fællesmøder minimum 2 gange årligt, 

så vi kan lære hinanden bedre at kende. Det første møde er allerede afholdt med stor succes. 

Vi må ikke glemme, at Team Sydhavsøerne er HMHs og Rødby Håndboldklubs fælles 

eliteprojekt. 

HMH’s Facebook-side er stadig en stor succes, hvor enormt mange følger aktiviteterne på 

siden. 

Bestyrelsen arbejder stadig med Fokus på frivillighed. 

Vi er stadig i gang med at få formuleret og vedtaget en frivillighedsstrategi, for rekruttering og 

fastholdelse af de frivillige. 

I overmorgen har HMH indbudt til træner/lederafslutning. Indbydelsen er sendt til alle frivillige 

hjælpere i klubben ca. 70 mennesker hvoraf 24 har tilmeldt sig. 

Det synes vi er i underkanten. Samtidig har vi ikke en systematisk registrering af alle de 

hjælpere, bl.a. bland forældre, der hjælper med enkelte opgaver i løbet af sæsonen. 

Bestyrelse og udvalg skal sørge for en effektiv kommunikation og orientering, så alle frivillige, 

uanset om man som træner kommer i klubben mange gange om ugen, eller om man er 

hjælper til et par arrangementer i løbet af året, kender til alt hvad der rører sig i klubben. 

Det er også vigtigt, at alle frivillige hjælpere føler sig som medlemmer af HMH og behandles 

som medlemmer af HMH. 
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Det handler om at skabe en organisation og en hverdag i HMH, hvor vi får inviteret flere 

mennesker til at deltage i klubbens frivillige arbejde. 

Vi skal lave en oversigt over de mange opgaver, der skal løses i løbet at hele sæsonen, så 

forældrene, når de tilmelder deres børn og unge, kan vælge hvilke opgaver de vil være med til 

at løse. 

Vi skal lave en årskalender, der indeholder alle de arrangementer vi på forhånd kender og som 

løbende vedligeholdes, når nye tiltag sættes i søen. Det giver alle medlemmer og frivillige 

mulighed for i god tid, at få overblik over, hvornår der sker noget spændende i HMH, som de 

kan deltage i. 

Vi skal finde gode idéer til tiltag/arrangementer, der kan samle spillere, trænere, og andre 

frivillige på tværs af hold og årgange, for at skabe et bedre socialt liv og sammenhold i HMH. 

Der er en stor skare af frivillige, der tager sig af den daglige drift af klubben. Her er der ikke 

nødvendig vist brug for håndboldeksperter, men for personer, der føler en tilfredsstillelse, i at 

bruge lidt af deres fritid sammen med andre og ikke mindst sammen med deres børn og unge. 

Der er brug for mange frivillige hænder både i HMH og i Team Sydhavsøerne. 

Et sidste område jeg vil nævne i min beretning er, at HMH i den kommende tid, i samarbejde 

mellem Ungdomsudvalg og trænerne, skal tage stilling til hvordan vi plejer bredden i 

ungdomshåndbolden, hvornår vi skal begynde ”at dyrke” elitespillere samt hvornår der skal 

være fokus på taktik og spillesystemer. 

Den vigtigste årsag til, at vi skal have fokus på disse områder er, at HMH og 

håndboldklubberne generelt mister mange medlemmer, når vi når op til U13, U15 og U17. 

Mange kloge mennesker siger; ”Hvis vi ikke har mange breddespillere, får vi heller ikke 

elitespillere”. 

Morten Juul, der er sportschef i TSØ har påpeget problematikken, da det tynder meget ud i 

spillerpotentialet på U15 og U17. 

På HRØ’s repræsentantskabsmøde tidligere på måneden, var der et langt indlæg om emnet. 

De 2 hovedbudskaber var:  

Der skal langt mindre fokus på taktik og spilsystemer helt op til U13, da de unge menneskers 

hjerner ikke kan kapere det. 

I de unge årgange skal fokus væk fra, at man absolut skal vinde alle kampe og gerne slutte 

som nr. 1. Det skal sikre, at ingen spillere kommer til at opleve at sidde på bænken kamp efter 

kamp, men at alle kommer til at spille. Ingen spiller håndbold for at sidde på bænken – og 

ingen bliver bedre til håndbold af at sidde udenfor. 

Denne holdning prøver HRØ at fremme, idet man fjerner alle oversigter over resultater og 

stillinger for U9 og U11. 

Samtidig bliver der fra den kommende sæson indført spil på kortbane for U9 og fra sæsonen 

2021/22 kommer det også til at gælde for U11. 
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Der spilles med 1 målmand og 4 markspillere. 

Forskningen viser, at niveauopdelt spil på små baner og færre deltagere giver: 

• Større sundhedsmæssige gevinster 

• Flere boldberøringer 

• Mere engagement 

• Højere motivation 

• Højere intensitet 

• Større grad af inklusion af alle deltagere 

De der har arbejdet med hele denne problematik udtaler: ” ”For børn er spil på kortbane den 

perfekte overgang fra minibanen til den store bane. Men det er faktisk ikke kun børn, der kan 

have gavn af kortbanen. Det nye motionsspil, Five-a-side Håndbold, som både er for unge og 

voksne, spilles også på kortbane. Der er allerede etableret og planlagt ca. 200 kortbaner rundt 

om i landet, men der er behov for mange flere”. 

Som i kan høre, er der masser af spændende opgaver at arbejde med i den kommende tid. 

Det er ikke noget bestyrelsen kan klare alene og selv om alle udvalgenes medlemmer også 

gør et stort arbejde, kan vi godt bruge hjælp fra lidt flere. 

Så synes du disse tiltag lyder spændende, så tag kontakt til bestyrelsen, så kan vi helt sikkert 

finde et par opgaver, som du synes er interessante at arbejde med. 

Dette var ordene i en beretning som jeg håber vil give anledning til en konstruktiv debat og 

kommentar. 

Tak for ordet. 


