
Formandens beretning for 2019 i Risøhøj 
 
Det har været endnu et begivenhedsrigt år i Risøhøj. Vi har fra bestyrelsens side været optaget af, at 
vores forening skal holde fast i de gode aktiviteter og traditioner som betyder noget både sportsligt, 
socialt og indtjeningsmæssigt. Vi har dog også haft lysten til at prøve nye ting af. Vi har derfor i 2019 
brugt meget tid på at planlægge nye tiltag, som gennemføres i løbet af 2020. Dette gælder bl.a. 
træner- og bestyrelsestur til Flensborg, hoppedag og piratfest.  
Det har igen i år været vigtigt for os at have et gennemgående fokus, der giver øget opmærksomhed i 
dagligdagen. Derfor søgte og fik vi fondsmidler til at understøtte arbejdet med skadesforebyggende 
træning. Vi har haft Lykke på kursus i skadesforebyggende træning, og der er indkøbt mange 
materialer, der også fremadrettet kan styrke det skadesforebyggende fokus i vores klub. Et andet 
fokus har vi haft på familieidrætten med igangsættelsen af five a side og udvælgelse af klubmaskot. 
Til dette arbejde har vi også modtaget fondsmidler. 
 
På trænersiden har det været et godt år. Vi har på alle årgange formået at etablere trænerteams, 
bestående af voksne trænere og på de fleste hold også haft unge hjælpetrænere. Dette har betydet 
flere hænder ift træning og kamp, hvilket er en klar fordel for både trænere og spillere. Vi skylder alle 
trænere og hjælpetrænere en stor tak for deres engagement ift den arbejdsopgave, de har sagt ja til. 
Vi er pt i fuld gang med trænerrekruttering til kommende sæson og har allerede bemandingen klar på 
mange hold. 
 
Vi samarbejder fortsat med SNIF, Nr. Lyndelse, Højby og Rolfsted i vores OM-samarbejde. Målet er 
fortsat at fastholde så mange spillere som muligt i sporten og give spillere et træningsmiljø, der rykker 
dem uanset niveau. Vi mødes 3 gange om året og gør status, retter til og planlægger fremadrettet. Vi 
har et stort ønske om at fortsætte dette samarbejde i kommende sæson. Vi forsøgte også i år at 
etablere et samarbejde med Krarup Espe på vores U13-pigehold, men dette ønskede K/E ikke.  
 
Vi havde i løbet af 2019 222 medlemmer i Risøhøj fordelt på følgende hold: 
Forældre-barn: Signe Skov Nielsen træner fortsat de mindste, der mødes 1 gang om måneden. I år 
har hun fået hjælp af 3 nye hjælpetrænere, Aske, Freja og Justine. Nyt tiltag på holdet er, at de små 
meldes ind i klubben ved første træning.  
 
U6-U7: Her har vi fået et helt nyt trænerteam i gang: Sussie, Jannie og Flemming står for 
planlægningen af træningen, mens Lucas, Viktor, Ida og Maja støtter til træning og kamp. Spillerne 
har deltaget i FHF-ministævner og gjort det rigtig godt. 
 
U8-U9: Emma har været cheftræner for årgangen, der har deltaget i både kortbaneturnering og 
stævner. Emma har fået stor hjælp af Tine, Freja, Carla og Boas. 
 
U11 piger: Winnie og Dorthe har igen i år trænet pigerne. Lidt inde i sæsonen trådte også Mads til, 
hvilket har været en kæmpe gevinst, da der er rigtig mange piger på årgangen. Pigerne har spillet 
både stævner og løbende turnering. Turneringsholdet formåede at rykke op i a-rækken efter jul.  
 
U11 drenge: Anita og Sebastian har stået for årgangen,med hjælp fra Mathias, Jonas og Mikkel. 
Drengene har spillet både stævner og løbende turnering. Også her rykkede turneringsholdet i 
a-rækken til jul. 
 
U13 piger: Casper var ny træner på holdet til denne sæson, og han er i den grad kommet med en god 
energi og gode ideer ikke bare til gavn for pigerne, men til flere af vores ungdomshold. Casper og 
Anders har stået for den håndboldmæssige del af træningen. Lykke og Therese har assisteret. 
 



U13 drenge: Holdet fik i år nyt trænerteam. Kim har været cheftræner og Thorbjørn og Jens har 
støttet bl.a ift det praktiske. Der har været fokus på fælles oplevelser på holdet. Bl.a. har de deltaget i 
overnatningsstævne til jul. 
 
U15 piger: Vi samarbejder med OM-håndbold på denne årgang. Pigerne træner ikke i Ringe, da vi 
kun stiller med 2 spillere til holdet. Dette er dog en vækst på 100 %. 
 
U15 drenge: Brian og Jacob har stået for træningen af holdet, der er et samarbejde med 
OM-håndbold. Det er planen at samarbejdet fortsætter næste år. 
 
Dame 1 og 2: Flemming og Sten var ansat som trænere for de to hold, mens Elisa og Lajla skulle 
assistere. Til jul skete der dog ændringer, da Flemming ønskede og stoppe og Sten blev sygemeldt. 
Med hjælp fra Lars Bjerregaard har Elisa og Lajla dog formået at fastholde de ca. 22 pigers gode 
træningsfremmøde og det gode humør. Der skal derfor lyde en særlig tak til Elisa og Lajla. 
 
Herrer: Patrick og Jesper har igen stået i spidsen for vores herrehold, der har spillet en flot turnering i 
serie 1. Pt ligger de til oprykning til Fynsserien, hvilket er et stort mål for dem. Det er en flok drenge, 
der fortsat er verdensmestre i at kombinere håndbold med max hygge. 
 
Håndboldfitness: Dorte har igen i år stået for vores håndboldfitness, der træner 1 gang om ugen. 
 
Five-a-side: Vi fik skudt kortbanespillet for voksne i gang med hjælp fra DGI. Siden da har vi mødtes 1 
gang om måneden. Planen med dette hold, er at dele haltid med håndboldfitness samt tilbyde det 
som familietræning i forlængelse af forældre-barn. 
 
Målmandstræning: Peter har i hele 2019 haft målmandstræning med klubbens målmænd fra 9-15 år. 
Efter jul har Helena også budt ind ift enkelte hold. 
 
Årets aktiviteter:  
Vi prioriterer mange forskellige aktiviteter i Risøhøj. Nogle har til formål at tjene penge til klubben, 
mens andre har et mere sportsligt eller socialt formål. Uanset aktivitetens karakter kunne den ikke 
gennemføres uden det store arbejde, som trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige yder. 
Bl.a. er Dorte Rosenfeldt fortsat en super, kapacitet for klubben, når hun koordinerer frivillige hjælpere 
til flere af klubbens arrangementer, Ole Danielsen er stadig trofast ved dommerbordet ved 
seniorholdenes hjemmekampe, Jacob Wael er leder for vores håndboldskole og Anita Fald er 
tovholder på vores GOG-kamp. Tusind tak for det. 
 
Vi har i 2019 haft følgende aktiviteter: 
VM-tur i Herning:  
Håndboldens dag: 
GOG-kamp:  
Årets Awardshow  
Ungdomsafslutning med cykelløb:  
Foreningernes dag: 
Stævner for ungdoms- og seniorhold:  
Beach-håndbold  
Håndboldskole:  
Bymesterskaber: 
Juleafslutning: 
Arbejdsopgaver der gav penge i klubkassen:  

● Vejvisere på Egeskov til motorcykelevent 



● Servering i Kongens Have  
● Heartland 
● Hjerterdame tour 
● P-vagter ved Egeskov 
● Servering til Superbrugsens jubilæumsfest 
● Julekalendere: 
● Status hos Iveco:  
● Status hos Bygma 
● OK-opgaver for Superbrugsen 

 
Ovennævnte aktiviteter samt faste opgaver i klubben løses af en engageret og positiv gruppe af 
mennesker, der hver uge yder en kæmpe indsats for daglig drift og udvikling af klubben.  
Der sker i år lidt udskiftning i bestyrelsen. Kim Duvander, Kim Tornelund og Peter Guldager har ved 
denne generalforsamling ønsket at stoppe. Tusind tak for jeres indsats gennem de sidste år. Også tak 
for indsatsen til Trine for dit store arbejde med kampkoordinering, kontakt til forbundet mm, til Lars og 
Kim for jeres store lyst og gode evne til at planlægge og koordinere diverse ture og arbejdsopgaver og 
for jeres generelt mange timer i hallen, til Jesper for din indsats som festkoordinator for vores 
seniorafdeling og til vores fantastiske kasserer Inger-Mette, der igen i år med punktlighed og præsition 
har styr på betalinger, regnskab, medlemsindberetninger mm.  
 
 
 
Ann-Sofie Lyder Nielsen, Formand i Risøhøj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


