Formandens beretning for 2018 i Risøhøj
Der blev taget hul på 2018 med blandede følelser. Vi vidste, at bærende kræfter i bestyrelsen, Ole
Danielsen, Anita Fald Hansen, Dorte Rosenfeldt og Martin Bønneløkke, havde besluttet sig for at
trække sig efter “lang tro tjeneste”. Det betød, at vi skulle have etableret en ny bestyrelse med mange
nye medlemmer. Heldigvis gik rekrutteringen af nye medlemmer godt. Tak til Lars Scheby, Kim
Fuglsang, Peter Guldager, Jesper Stein og Kim Tornelund for jeres lyst til at gå ind i
bestyrelsesarbejdet i vores fantastiske forening. Også tak til vores fantastiske kasserer Inger-Mette
Bjerre, Trine Wenholdt og Kim Duvander for jeres lyst til at fortsætte. De fleste arbejdsopgaver blev
fordelt inden for bestyrelsen, men vi har i mange situationer kunnet trække på afgående bestyrelses
kompetencer og viden ift centrale opgaver i klubben, ligesom de alle fortsat byder ind ift konkrete
arbejdsopgaver - noget vi er utrolig taknemmelige for.
På trænersiden har det været et godt år. Vi har på alle årgange formået at etablere trænerteams,
bestående af både voksne trænere og 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. De tilbringer
mange timer i hallen, og kæmper hver eneste tirsdag og torsdag for at deres spillere skal udvikle sig
sportsligt og personligt og at holdet skal fungere optimalt socialt. Tusind tak for indsatsen.
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.Vi mødes 3-4 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 har i Risøhøj haft følgende hold i 2018:
Forældre-barn: Signe Skov Nielsen har i denne sæson taget over på holdet, der mødes d. 1. lørdag i
hver måned. Mange klubber har ikke forældre-barn, så derfor oplever vi, at forældre prioriterer at køre
til Ringe fra både Odense, Svendborg o.l. med deres børn til en god, fælles familieoplevelse. At man i
en travl hverdag prioriterer dette, vidner om, at den træning Signe planlægger sammen med
hjælpetrænerne Maja Lyder og Carla Kjærved er værd at køre efter. Signe er god til at lave en
oplevelse ud af træningerne med bl.a. julemand og fastelavnshygge.
U6: Winnie Sønder har i år fået hjælp af Louise Geisler og Boas og Lucas Brøchner. Der er ca. 15
spillere på årgangen. Spillerne har deltaget i FHF-ministævner og gjort det rigtig godt.
U7-U8: Kirsten Guldfeldt og Louise Galsgaard har været tovholder på U7, der i år har været klubbens
mindste årgang. Dette har betydet, at de i mange træninger og til kamp laver aktiviteter sammen med
U8, der har haft Maj-Britt Rask og Tine Hildebrant som trænere. Dette samarbejde har fungeret godt.
De unge hjælpetrænere Freja Johansen, Carla Kjærved og Viktor Fuglsang har i træningssituationen
hjulpet til på begge årgange. Holdene har deltaget i FHF-ministævner og derudover har U8 deltaget i
kortbanestævner, der ruster spillerne til overgangen til at spille på den store bane.
Vi har et ønske om i kommende sæson at gøre en indsats for at tiltrække flere U7-spillere ligesom
deltagelsen i kortbanestævner prioriteres.
U10 piger: Winni Sønder og Dorthe Julin har i sæsonens løb mærket spillerfremgang. De kan stille
med 2 hold, hvor det ene spiller FHF-stævner og det andet er tilmeldt den løbende turnering.
Turneringsholdet formåede at rykke op i b-rækken efter jul. Dette er rigtig flot, da holdet primært
består af førsteårsspillere.
U10 drenge: Anita Fald Hansen, Jonas Tipsmark og Mathias Pilgaard har i den grad også oplevet
spillerfremgang. I skrivende stund er der 20 drenge på holdet, hvilket betyder, at der også her er
mulighed for at deltage i både stævner og turnering. Der har på årgangen været et godt

forældrenetværk, der kan støtte ved både træning og kamp, da det høje antal spillere faktisk kræver
min 2 voksne.
U12 piger: Mikkel Quaade, Anders Kjærved, Lykke Johansen og Therese Rasmussen har i
samarbejde fordelt træningen mellem sig. Nogle har taget sig af den fysiske træning, mens andre har
stået for den taktiske. Det er en årgang med 18 piger. Holdet har deltaget i både stævner og
turnering, og formåede i første halvsæson at spille sig i AA-rækken, hvor vi ikke har haft hold i flere år.
U12 drenge: Mie Brøchner og Lajla Fuglsang har igen i år stået i spidsen for de 2 drengehold, der har
deltaget i både stævner og turnering. Lajla og Mie har i sæsonen deltaget i en kursusrække med
fokus på fællesskab i foreningslivet. Dette har de på fornemste vis bragt ind på holdet som en fast del
af træningen.
U14 piger: Vi samarbjeder med OM-håndbold på denne årgang. Pigerne træner ikke i Ringe, da vi
kun stiller med en spiller til holdet. De har dog gjort det godt og spillede sig ved juletid i A-rækken.
U14 drenge: Vi startede sæsonen med tanken om, at vi skulle have et hold med i turneringen. Da Nr.
Lyndelse dog kun havde 6 spillere hos dem, blev vi enige om, at forene os i OM-regi. Vi har derfor
kunnet stille med 2 hold i løbende turnering. Det ene hold klarer sig godt i b-rækken mens det andet
har det svært i c-rækken. Jacob Wahl og Sophie Bødker træner drengene og har været fantastiske til
at forene spillerne fra de to klubber og har arbejdet hårdt for at holde modet oppe hos de drenge, der i
turneringen har tabt mange kampe.
U16 drenge: Efter flere års forsøg lykkedes det os endelig at få et U16 hold på benene. Vi
samarbejder med OM-håndbold og stiller med 4 spillere til fællesskabet. Drengene er i løbet af første
halvsæson blevet rystet godt sammen både spilmæssigt og socialt, takket være Brian Hvitfeldts
indsats. Det er et hold bestående af udelukkende førsteårsspillere, der har formået at holde sin plads i
A-rækken gennem hele sæsonen. Vi har en stor opgave omkring fastholdelse af disse spillere, da alle
undtagen 1 skal på efterskole i kommende sæson.
U18 piger: Vi samarbejder med OM-håndbold på denne årgang. Pigerne træner ikke i Ringe, da vi
kun stiller med to spillere til holdet. Pigerne startede sæsonen med to hold, men måtte trække det ene
pga skader. Pigerne spiller i A-rækken og fungerer rigtig godt socialt.
Dame 1 og 2: Med 25 spillere kan vi i år sætte medlemsrekord i vores dameafdeling. Vi har i år haft
som primæropgave på holdet, at det skulle fungere socialt og at vi kunne samle alle damer i samme
træningstid. Dette er langt hen ad vejen lykkes. Vores udfordring i afdelingen har været at holdenes
trænere Brian Hvitfeldt og Peter Snedker har været udfordret på at nå kampene på begge hold. Her
har holdlederne Elisa Kristiansen og Lajla Fuglsang været en uundværlig støtte. Særlig Lajla har flere
gange taget med serie 2 til kamp og guidet damerne igennem på bedste vis. Holdene har i sæsonens
løb været ramt af mange skader, men trods dette har de kunne holde træningsfremmødet,
kampdeltagelse og humøret i top. Førsteholdet rykkede til jul ned fra Fynsserien, mens 2. holdet
spiller i serie 2.
Herrer: Patrick Madsen og Jesper Stein har stået i spidsen for vores herrehold, der i år har spillet i
serie 1. Det er en flok drenge, der hygger sig helt vildt til både træning, kamp og klubfester. Deres
humør har en fantastisk afsmittende effekt på hele seniorafdelingen. Herrerne tog i foråret klubbens
eneste pokaltitel, da de vandt den fynske pokal.
Håndboldfitness: Dorte Rosenfeldt har igen i år stået for vores håndboldfitness, der træner 1 gang om
ugen. Der møder 8-10 damer pr gang. Vi har i kommende sæson ambitioner om at udbygge dette
tilbud, så det også indebærer muligheden for at spille five-a-side (nyt tiltag fra DHF) ligesom vi ønsker

at gøre tilbuddet attraktivt for andre aldersgrupper og mænd. Dette ville også give en bedre udnyttelse
af haltiden.
Målmandstræning: Vi fik i efterårets løb planlagt at starte målmandstræning op for klubbens
målmænd. Peter Danielsen har fra 1. januar skudt dette tilbud i gang. Målmændene mødes med
Peter hver 3. uge og tilbagemeldingerne fra målmændene er meget positive. Vi håber at kunne
fortsætte dette tiltag i kommende sæson.
Årets aktiviteter:
Vi prioriterer mange forskellige aktiviteter i Risøhøj. Nogle har til formål at tjene penge til klubben,
mens andre har et mere socialt formål. Uanset aktivitetens karakter kunne den ikke gennemføres
uden det store arbejde, som trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige yder. Det er en
udfordring at samle et års aktiviteter i en beretning. Er der noget, der er glemt, er det ikke i ond
mening.
GOG-kamp: Vi skulle for første gang afholde vores traditionsrige GOG-kamp i januar måned. GOG
havde fundet en ønskemodstander, Kolding-København. Det blev en stor succes med et rekordstort
fremmøde. Sponsorindtægterne ifm kampen var også en succes. Vi fik bl.a. et flot sponsorat af HEbiler, som var nye i byen, men også guldsponsorat fra Carsten Knudsen, kan nævnes. Ole Danielsen
og Anita Fald Hansen var tovholdere på arrangementet, men mange andre ydede også en stor
indsats ifm tegning af sponsorater og deltagelse i det praktiske arbejde på dagen.
Årets Awardshow var et tilløbsstykke af de helt store. Martin Bønneløkke havde fået “frie tøjler” på et
stramt budget til at planlægge en uforglemmelig aften for vores medlemmer, trænere og
bestyrelsesmedlemmer samt deres familier. Arrangementer tiltrak ca. 375 personer til fællesspisning,
sceneshow og kåring af årets spillere og frivillige i Risøhøj. Fantastisk med folk, der formår at stable
en god fest på benene.
Ungdomsafslutning med cykelløb: Vi afholdt afslutningshygge og sponsorcykelløb for alle
ungdomshold fra U10-U14. Vi startede lørdag d. 7.4. med sjove, fælles aktiviteter i MFC,
fællesspisning i caféen og overnatning i hal 2. Arrangementet blev afsluttet med sponsorcykelløb ved
Ringe Sø. Vi afholdt i efteråret et lignende arrangement, der i stedet for cykelløb om søndagen bød
på en masse hjemmekampe i egen hal. Disse fællesoplevelser for alle ungdomshold er utrolig vigtige.
Afslutningsstævner, ungdom: Vores U6, U7 og U8 deltog igen i år i Carl Nielsen Cup. Vi gjorde stort
set rent bord i alle rækker. En god tradition for de mindste i klubben. U10 og U12 deltog i Dydensborg
Cup i Kerteminde. Det var en god tur både sportsligt og socialt. U12-pige A vandt turneringen i deres
række.
Sølvnål: I foråret blev Dorte Rosenfeldt tildelt Fyns Håndboldforbunds Sølvnål for aktiv deltagelse i
Risøhøjs virke gennem mere en 40 år. At vi stadig nyder godt af Dortes passion for håndbolden og
det frivillige arbejde er vi meget taknemmelige for.
Privatlivspolitik i Risøhøj: EU-bestemmelser gjorde, at vi også skulle tage stilling til, hvordan vi
håndterer personlige oplysninger i Risøhøj. Vi tog udgangspunkt i materiale udarbejdet af DGI, og fik
udarbejdet både databehandleraftale, privatlivspolitik og fortegnelsespligt. Alle aftalerne ligger
tilgængelig på vores hjemmeside og revideres en gang om året.
Beach-håndbold er vores sommerinput der forlænger sæsonen for de spillere, der bare ikke kan få
nok af håndbolden. I år havde vi ca. 25 spillere til beachtræning en gang om ugen. Det var primært
Anita og undertegnede, der stod for træningen, men Jacob Wahl, Jonas og Mathias var søde til at

træde til, når vi var forhindrede. Vi havde flere hold med til stævne i år. U12-pigerne nåede helt til
finalen, som de dog tabte.
Arbejdsopgaver der gav penge i klubkassen:
● Servering for Kaj Thor: Lars Scheby har været kontaktperson til Kaj Thor og knoklede for at
skaffe folk til flere serveringsarrangementer. Ved Guns and Roses koncerten på
Dyreskuepladsen stillede vi med ca. 40 frivillige, der lavede ribbensandwich til den store
guldmedalje. Vi havde en kanondag i Odense. Af andre serveringsarrangementer kan
nævnes Glorup, Kongens Have og Egeskov. Ved disse 3 arrangementer var det ikke så let at
finde folk. Vi fik dog et godt samarbejde i gang med badminton- og svømmeklubben, så vi
kunne stille med de folk, vi havde lovet.
● Heartland: Vi havde igen i år mange folk på Heartland. Dorte var tovholder på arrangementet
og har fået gode tilbagemeldinger fra både arrangører og frivillige. Vi er med på Heartland
igen næste år.
● Hjerterdame tour: Dorte var tovholder på at skaffe folk til depoter og vejvisere ude på ruten.
Det er en sjov aktivitet, hvor man møder rigtig mange glade ansigter. Vores tilbagemelding til
styregruppen var, at vi gerne vil hjælpe en anden gang, men at de gerne må være ude i bedre
tid ift de praktiske oplysninger.
● P-vagter ved Egeskov: Vi skulle agere p-vagter til julemarkedet på Egeskov. Dorte havde
opgaven at skaffe frivillige, hvilket ikke var helt let. Det betød, at flere, heriblandt Dorte selv og
Jacob Wahl tog rigtig mange vagter. Vi er blevet bedt om at hjælpe igen næste år, så her
håber vi, det bliver lettere at skaffe folk, når vi ved det i god tid.
● Julekalendere: Kirsten Hansen har igen i år stået for vores salg af julekalendere. Hun står for
hele processen: Kontakt til sponsorer, trykkeri, pakning og indsamling af penge. Det eren
vigtig indtægt i klubbeb, og vi er meget taknemmelige for Kirstens indsats.
● Status hos Iveco: Kim F samlede et stærkt hold og tjente gode penge.
Pige-camp: Vi afholdt i august måned en pigecamp, der skulle forsøge at skrabe nye håndboldspillere
til i årgang 2004-2005-2007, hvor vi har nogle problemer med at få piger nok. Vi havde en god dag,
men arrangementet gav dog ikke rigtig nye spillere. Vi tror dog fortsat på, at vi er nødt til at investere
tid og kræfter på de årgange, hvor vi er tyndt besat.
Festudvalget: Jesper Stein har været “formand” for vores senior festudvalg. Det betyder meget for en
klub som vores, at seniorspillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer kan mødes under andre former
end til træning i hallen i shorts og t-shirt. Der er i år blevet afholdt både afslutningsfest, opstartsfest og
julefrokost - dejligt.
Conventus: Vi er gået over til et nyt system ift medlemsregistrering. Inger-Mette og Kim F deltog i flere
workshops ifm opstarten. Det er et system, der letter vores medlemsregistrering og samtidig er det
lettere som medlem at melde sig ind i klubben. Ved generalforsamlingens afholdelse havde vi 164
medlemmer. Vores håndboldfitness og forældre-barn håndbold er ikke indskrevet i Conventus. Dette
har vi planer om at ændre til kommende sæson. Alt i alt er der altså omkring 200 aktive i Risøhøj.
Ny hjemmeside: Kim D og Peter byggede i løbet af sommeren vores nye hjemmeside op. Den tager
fortsat form og fungerer som den overskuelige og informative side den skal.
Samarbejdsaftale med Intersport: Kim D forhandlede i foråret en 3-årig aftale med Intersport hjem.
Denne afløste vores aftale med Kempa, som udløb 1.6. Der har været lidt forsinkelse på levering af
trænertøj, men bortset fra det er vi kommet godt fra land i vores samarbejde.

Klublokalet: Vi er nu næsten i mål med renoveringen af lokalet. Vi mangler kun at få monteret låse på
skabene. Klublokalet bliver flittigt brugt ved alle hjemmekampe og efter alle seniortræninger. Der er
også vist VM-kampe i lokalet. Vi kan ikke undvære et lokale som dette.
Arbejde med klubbens visioner: Vi indledte sæsonen med at invitere alle klubbens frivillige til en snak
om klubbens visioner. Vi kom i vores drøftelser frem til at at vi ser Risøhøj som en breddeklub med
plads til udvikling af både fællesskabet og den enkelte spiller. I snakken kom de fælles og gode
oplevelser frem igen og igen. Vi besluttede derfor at sæsonen 2018-19 skulle gennemsyres af netop
det - fokus på fællesskab. Mie, Lajla og Lykke deltog i et kursus i kommunalt regi, ligesom DGI har
holdt workshop med klubbens trænere i efteråret. Anden og sidste workshop afholdes i marts.
Håndboldkaravanen: Vi havde inviteret alle byens skoler, der havde meldt tilbage, at de gerne ville
deltage. 2 ud af 3 skoler glemte dog på dagen, at de havde meldt sig til. Vi har besluttet, at vi
fremadrettet sender påmindelsesmail forud for dagen.
Opstartsstævne, senior: Dame senior stillede med et hold til Raskmølle Cup. God opstart på
sæsonen, der gav de nye spillere mulighed for at komme rigtig ind på holdet. I kommende sæson
håber vi, at herrer og damer kan tage afsted sammen.
Håndboldskole: Traditionen tro afholdt vi håndboldskole for 40 U10-12 spillere 3 dage i efterårsferien.
Jacob Wahl, Josefine Laursen og Frederik Johansen har ledere på skolen. Der var arrangeret
gæstetrænere udefra samt besøg fra GOGs ligaherrer.
Bymesterskaber med fokus på dommergerningen: Da vi hvert år betaler bøde til forbundet, fordi vi
ikke stiller med dommere nok, havde vi i år besluttet at arrangere dommerkursus for de elever, der var
interesserede. Det betød, at Jonas Tipsmark og Mathias Pilgaard har taget dommerkort, og nu kun
mangler træning, inden de bliver sendt ud at dømme. Selve bymesterskabet forløb igen i år rigtig
godt.
Juleafslutning: En tilbagevendende og god tradition, hvor store og små hygger sig på tværs af
holdene.
Kampafvikling: Uden Trines store arbejde ifm med tilmelding til stævner, planlægning og flytning af
kampe mm ville vi have svært ved at få kampafviklingen til at køre som den gør. Ligeledes har det en
uvurderlig hjælp, at Ole Danielsen fortsat bemander dommerbordet ved alle seniorkampe.
Det er fedt som formand at kunne kigge tilbage på alt det gode, der har kendetegnet 2018. 2019 er
skudt godt i gang med VM-tur, Håndboldens dag og GOG-kamp. Vi er i fuld gang med
trænerrekruttering til kommende sæson og mange aktiviteter er under planlægning. Tak for indsatsen
til jer alle.
Ann-Sofie Lyder Nielsen, Formand i Risøhøj

