
Årsberetning 

 

Medlemmer: 

Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul 

Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 

spillere på herre serie 3, indtil videre i sæsonen. 

Ellers har medlemmerne været fordelt på følgende hold: 

Trille-Trolle, U10 drenge og piger, U12 piger, U14 piger, Damer Serie 2, Damer 2.div., Herre 

Serie 1 og Herre Serie 3, og hyggeholdet. 

Vi har desværre ikke haft ret mange spillere til de forskellige børnehold, og vi har ikke haft nogle 

regulære drengehold, hvilket vi håber på kan lade sig gøre næste sæson. 

 

Resultater: 

U10C drenge: ligger desværre nederst, mangler 2 kampe. 

U12B piger: ligger nr. 2, mangler 2 kampe. 

U14C piger: ligger nr. 2, mangler 1 kamp. 

Damer 2. div.: nederst, mangler 2 kampe. Skal pt. mindst vinde en kamp for at undgå nedspil. 

Damer S2: Næst sidst, mangler 1 kamp, bliver i serie 2 

Herre S1: Næst sidst, men kan ikke indhentes og bliver derfor i serie 1. 

Herre S3: nr. 2 og mangler 2 kampe, vindes de kan de nå 1 pladsen. Bliver i serie 3. 

 

2. Division 

Vi kommer ikke udenom at nævne damerne igen. Sidste sæson kæmpede de om oprykning fra 3. 

division til 2. division, og endte som bedste 2'er og skulle i oprykningsspil. Men tabte desværre en 

meget vigtig kamp i Aabybro. 

Da den nye sæson startede, trak oprykkerne fra Ikast KFUM og Brabrand sig ud af 2. divisions 

puljerne, og derfor fik Skovlund-Ansager tilbudet om oprykning, hvilket vi som klub, trænere og 

spiller tog imod. Senere trak Skanderborg og Team Esbjerg sig også ud, derfor er der ikke nogen 

direkte nedrykkere fra vores pulje. 

Vi må dog indse at damerne har fået mere ligelig modstandere i år, og at der skal kæmpes hårdt for 

hvert point. Vi håber dog på, at de redder skindet i de sidste svære kampe og dermed forbliver i 2. 

division, uden nedspils runde. 

 

 



Herre Holdet: 

Startede året med en super god TEAM BUILDING DAG, det var i stedet for det årlige stævne. De 

havde en rigtig god dag, med forskellige opgaver der skulle løses i fællesskab, der var transport via 

Mountian bikes og lækket mad til sidst. Efter hvad jeg har hørt havde de en super dag, som nogle 

ildsjæle for holdet havde arrangeret. 

Ellers er det gået dem rigtig godt som hold i år. De har haft Mikkel som træner, og han har virkelig 

fået stablet et godt hold på benene. De har udviklet sig til et rigtig godt sammenspillet hold, som har 

været gennem en stor udvikling i år. Det er med stor fornøjelse at se deres kampe. De kæmper 

virkelig for det. Vi håber at der vil begynde at komme flere i hallen for at se holdet til næste år, for 

de fortjener mindst lige så stor opbakning som damerne. 

Som jeg sagde har Mikkel haft en væsentlige rolle for deres udvikling og der er kommet flere til 

træning. Han har fået flere af de ”gamle” spillere i gang igen og flere kommer længer væk fra for at 

spille på holdet. Han skabt et hold team hvor i Tom Nielsen, Birgitte Jacobsen og Torben Larsen er 

blandt. Vi håber dette samarbejde vil fortsætte. Han er vel set af alle og der er et godt samarbejde 

mellem ham og JO. Og det virker som om der er et rigtig godt kammerat skab blandt spillere, 

trænere og blandet. 

 

Deltagelse i: 

– Ingen seniorhold til opstarts stævne, de har derimod hold træningsweekender. 

– Ingen hold til Ungarn til sommer. 

– Trille-Trolle har været tilmeldt DHF turnering 

– U10, U12 og U14 var med til KM hvor ingen desværre blev Kommunemestre, men... 

 

Goder: 

– Fælles klubdragt, som alle har fået tilbudt at købe billigt. Jytte stod for dette, og havde rigtig 

mange problemer med levering fra Hummel, og derfor er de sidste først kommet på denne side af 

nytår. Men alle som har bestilt skulle nu gerne have fået en. 

– U10 har fået nye spillertrøjer, som vi søgte penge til via Boxer Assist, som er en fond der 

støtte håndbold. 

– U14 fik også nye trøjer som blev sponsoreret af Andelskassen. 

– 2. division damer har fået nye trøjer 

– Hyggeholdet har selv fundet sponsor til et nyt sæt spilletøj 

– → Så nu har alle hold det samme sæt, og det ser smadder godt ud. 

 



Aktiviteter: 

I løbet af året har vi haft mange aktiviteter, både for at skrabe penge sammen til klubben, men også 

for at udbrede håndbolden og holdsporten. For at vise at det er fedt at komme i hallen og være 

sammen med andre børn, unge og voksne. Være en del af et fællesskab, hvor man har der super 

sjovt. 

Vi har i år haft følgende aktiviteter: 

– Marie Festival i september 

– Stormøde i hallen i september 

– Brag i hallen med fællesspisning i december 

– Juletræsindsamling (4000 kr.) Børn/unge hold 

– Salg af gødning (beløb) Børn/ungehold 

– Skjern vs. Ribe-Esbjerg kampen i samarbejde med SIF's 100 års jubilæum i januar 

(11.123,87 kr.) 

– Pokalkampen SIF Ansager vs. FCM i februar (5350 kr.) 

– Andelskassens Aktionærmøde i marts (9000 kr.) 

 

Kommende aktiviteter: 

– Brag i hallen med fællesspisning den 10/4 

– Indsamling til sponsorløb i maj 

– Torvedag/sponsorløb den 4/6 

– Evt. håndboldskole og loppemarked 

 

Mange tak til alle jer/de som har hjulpet til ved de forskellige arrangementer i løbet af året, det har 

vi været rigtig glade for, og det er dejligt at vi altid kan ringe eller skriv når vi har nogle opgaver der 

skal løses. Uden alle jer frivillige havde vi ikke kunne drive denne klub. 

Og vi håber at det også løser sig til næste sæson. 

Ikke mindst tak til Lene som tog et stort træk i forbindelse med arrangementerne Skjern kampen og 

Pokalkampen mod FCM. Hvor især hun leverede et super stykke arbejde med at lave mad til alle. 

Til Skjern kampen, lavede hun først mad til klubbens mange sponsorer og Team Nords frivillige og 

grisebønder, ca. 50 mand, og efter kampen stod der endnu engang lækkert mad på bordet til alle 

ligaspillerene, deres trup, sponsorer og alle de som havde hjulpet til ved arrangementet. Igen mad til 

over 60 mand. 

Til pokalkampen kom Lene direkte fra arbejde og begyndte endnu engang at lave mad. Først til alle 

ligaspillere før kampen, og derefter til alle 2. divisions damer. 

MANGE tak for din store indsats Lene, det har bare været super godt, og derfor har vi en lille ting 



til dig som tak for din store hjælp. 

 

Ellers skal der lyde en stor tak til hallens cafeteria. Det er dejligt at der altid er åben, og at alle føler 

sig velkomne. Vi er stolte over at vi over for udeholdene kan præsentere et så dejligt cafeteria til 

vores stævner, og vi har indtryk af, at tilskuere benytter sig at de mange muligheder der er. Der er 

super lækkert at det altid dufter enten af lækkert mad, småkager, fastelavnsboller og kaffe. Og vi vil 

selvfølgelig opfordre alle til at støtte cafeteriet. Også mange tak for jeres indsats ved de forskellige 

arrangementer der har været i løbet af sæsonen. 

 

 

Nye tiltag 

– Skyldes knæk kurven projektet, som vi kommer ind på om lidt. 

– Håndboldens venner, Lone om lidt 

– Medlemsspil 100 kr./lod, solgt 115 lodder i alt. 12 trækninger årligt á 500 kr. fordelt på 4 

gevinster. 200 kr., 150 kr., 100 kr. og 50 kr. Lodderne var hurtigt solgt, og vi håber at vi kan sælge 

flere næste sæson. 

– Trille-Trolle hver lørdag i minihallen, samt nogle stævner i løbet af året. 

– Der er nogen som er ved at lave et loppemarked til fordel for klubben 

– Der er nogen som er ved at lave en håndboldskole, som gerne skulle få flere til at spille 

håndbold, og som gerne skulle være et årligt arrangement. 

 

Alle disse ting kan igen kun lade sig gøre med alle de frivillige hænder som der er, og som støtte op 

om klubben. 



Økonomi 2015 

 

– Udskriv cirkeldiagram 

Overblik: 

Indtægt: 

– Kontingent   93.190 kr. 

– Sponsor   26.165 kr. 

– Aktiviteter    7.900 kr. 

– Samarbejdsklub      400 kr. 

Udgifter: 

– Organisationsgebyr  83.468,59 kr. 

– Halleje    80.783,19 kr. 

– Lønninger   60.100,00 kr. 

– Stævner     6.698,00 kr. 

– Materialer     2.514,00 kr. 

– Trøjer      6.623,75 kr. 

– Møder      2.203,00 kr. 

 

Underskud: 

     114.725,00 kr. 

 

Dette hænger også ude på vores opslagstavle, som disse cirkeldiagrammer. Så har alle en ide om 

hvor dyrt det er at spille håndbold. Og at det viser hvor vigtigt det er, at vi alle sammen hjælper til 

når der er noget der skal gøres, da vi klart er den afdeling i AIF der bruger flest penge. Det er også 

derfor vi hele tiden prøver at forny os med aktiviteter, for at skabe alle de penge sammen som vi 

overhovedet kan. 

Man kan ikke ud fra disse tal se, hvor meget AIF har tjent ved aktiviteter som sponsorløb og Marie 

Festival, det finder vi først ud af til AIF generalforsamlingen. 

 

Og beløbene vil stige til næste år. Grundet andre trænerlønninger, mere halleje mm. 

Og da kontingenterne er billige forventes det også at hvis man er medlem i en klub, så er man også 

frivillig i en klub. 

 

 

Dog har vi allerede i år, altså siden nytår, været godt i gang med aktiviteter som har indbragt flotte 



beløb. 

– Salg af gødning:     8.500,00 kr. 

– Skjern kampen:      11.123,87 kr. 

– Pokalkampen:       5.350,00 kr. 

– Andelskassens aktionærmøde:  9.000,00 kr. 

– Samlet beløb:    33.973,87 kr. 

  

Der er meget mere om økonomi til AIF generalforsamling, for det er muligt at sammenholde de 

forskellige udgifter og indtægter fra sidste sæson. 

 

 

 



TAK TIL FRIVILLIGE TRÆNERE 

Der skal fra udvalgets side lyde en stor tak til alle jer som har været frivillige trænere og holdledere 

for klubbens forskellige hold. Uden jer og jeres kæmpe indsats og gåpåmod havde vi ikke kunne 

have de hold som vi har. Selvom I alle har haft jeres problemer i løbet af sæsonen med at finde nok 

spillere, og derved kunne stille hold, så er det indtil nu lykkes næsten hver gang. Vi har kun måtte 

melde fra til en enkelt kamp. Mange tak for jeres tålmodighed og store iver for klubben. 

Og derfor har vi en lille erkendelighed til alle jer frivillige trænere og holdledere. KUVERTER. 

 


