
Formandens beretning 
Skalborg Sportsklubs håndboldafdeling 
Agri Nord Idrætscenter, 28. februar 2017 
 
Kalenderåret 2016 har budt på flere udfordringer for os som håndboldafdeling - og for mig som 
håndboldformand. Oven på et lærerigt første år har virkeligheden og håndboldens aktuelle landssituation 
desværre også ramt Skalborg Håndbold og dens egen aktuelle tilstand. 
 
Dette har betydet, at vi på medlemsfronten desværre har oplevet et frafald i vores ellers tidligere ganske 
solide ungdomsafdeling. Positivt er det dog så, at seniorafdelingen er vokset massivt og ved dags dato 
består af mere end 40 aktive spillere - imponerende taget i betragtning at der ingen overlevering fra 
ungdomsafdelingen er.  
 
Netop ungdomsafdelingen bliver fra dag 1 i den nye bestyrelse et fokuspunkt, der kommer til at inddrage 
mange ressourcer og meget tid. Vi skal involvere skoler, børnehaver, fritidsinstitutioner og sørge for aktivt 
at indbyde til ungdoms- og børnehåndbold i Skalborg Sportsklub - de er trods alt vores fremtid!  
 
På HåndboldFitness-fronten har vi også oplevet en fremgang på medlemstallet og samtidigt kunnet se, at 
HåndboldFitness-konceptet er blevet taget ganske godt imod. Såvel ældre som unge er efterhånden en del 
af holdet, og der trænes trofast hver onsdag med konceptets tre træningssøjler - play, power og puls. 
Hatten af for Mettes engagement for HåndboldFitness i Skalborg Håndbold.  
 
Herfra skal der lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer og trænerne i håndboldafdelingen - uden jeres 
frivillighed og uselviskhed havde håndboldafdelingen ingen søjler at støtte sig på. Tillige skal Mette og Katja 
have en ekstra tak for deres arbejde i bestyrelsen gennem årene - Katja først som formand og siden som 
menigt bestyrelsesmedlem og Mette som sekretær. Tak!  
 
Vores juletræssalg blev for andet år ud af to mulige en overordnet succes - godt nok blev overskuddet 
mindre end opstartsåret, men det lever vi fint med i forhold til den øgede konkurrence, vi oplevede fra 
nærtliggende boder.  
 
Igen, igen har håndboldafdelingens frivillige samtidigt været aktive og hyppigt repræsenterede ved diverse 
arrangementer i Agri Nord Idrætscenter - det takker jeg mange gange de frivillige for! I bidrager årligt med 
store økonomiske tilskud til håndboldafdelingen - og sikrer, at afdelingens medlemmer kan få sig en god og 
fornøjelig tilværelse i klubben.  
 
Håndboldafdelingens årlige gavespil var ligeledes en gennemgående succes - og som altid lagde Karin og 
Ove en kæmpe arbejdsindsats i at få enderne til at nå sammen. Og dét at få enderne til at mødes lykkedes - 
og i en sådan grad, at gavespillet på ny gav et femcifret overskud - fantastisk!  
 
Ambitionerne for 2016 var ”at fremelske og optimere håndboldkulturen i Skalborg Sportsklub”. Om det er 
lykkedes er svært at sætte konkrete betegnelser - faktum er dog at medlemstallet er faldende, og 
ungdomsafdelingen er forsvindende lille. Det skal der rådes bod på - og forhåbentlig kan en talstærk 
bestyrelse gøre op med den negative udvikling.  
 
Hertil er det blot afslutningsvis at ønske god vind fremover til de afgående bestyrelsesmedlemmer samt 
ønske en fortsat god forårssæson til alle håndboldsspillere i Skalborg Sportsklub. 
 

- Simon 


