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Så er det tiden, hvor vi skal gøre status over endnu en handboldsæson. Sæsonen

må kendetegnes ved en kraftig forøgelse af aktiviteterne på alle områder. Vi
startede sæsonen med en arbejdsweekend, hvor alle udvalgsmedlemmer var

inviteret. Målet var, atvi sammen skulle finde målsætningen for klubbens virke.

Her udfra skulle hvert udvalg planlægge arets aktiviteter og sætte ansvarlige

personer på de forskellige job i udvalgene. Må{sætringen lyder sådan:

"Skabe rammer om håndbolden, på flere niveauer, der giver oplevelser,

indhotd og god social samvær til så mange unge som mulig".

Hvert udvalg havde efter weekenden et overblik over sæsonens opgaver.

Desværre måtte sportsudvalgsformand Jesper Kongsted midt på sæsonen forlade

klubben. Da udvalget i starten kun bestod af to personer, har hans erfaring

selvfølgelig været savnet.

Sportslige resultater

De sportslige resultater har i sæsonen været særdeles flotte. Men igen i ar må vi
nok sige, at der var et holds præstationer, der overs§ggede dem alle, nemlig

herrernes historiske oprykning til anden division. Ædrig førhar klubben haft et så

højtrangerende hold. Selv om de i denne sæson blev karet til årets sportsnavn i
Thy, må de også siges at være et godt bud på næste ars kandidat til titlen. På

dame siden var det serie I dameme der holdt fanen højt med oprykningen til
jyllandserien. 3. divisions da:nerne gjorde det efter omstændighederne også flot.
De mange alvorlige skader og et dadigt spilletidspunkt ved §emmestævnem.e
gav ikJ<e optimale betingelser.
For første gang nogen sinde havde klubben tre hold med i ungdomsdivisionen.

Æle he hold placerede sig meget flot i den bedste ende. I de yngste rækker var

det især pige- og drengepuslinge der klarede sig flot. Begge blev kredsvindere.

Puslingedrengene blev nr. 2 ved de jyske mesterskaber og pigerne nr. 4.

Med to senior og fie ungdoms divisionshold og en særdeles stor bredde, har

klubben understre get, at den hører til blandt landets førende handboldklubber.

Sæsonens nye tiltag

I ar afholdt klubben for første gang Banko showet med Banko Carl. Det blev
som ventet en stor opgave, men opgaven blev løst særdeles godt. Selv Banko
Carl, som nornalt ikke shyger om sig med roser, Edy ud§k for stor tilfredshed
med showets afuikling. Overskuddet blev på ca. 45.000,- som vi det første ar skal

dele med Y'men's klubben.



I sæsonen blev der indgået et formaliseret samarbejde med Handelskolens idræts

gymnasium. SamarbejJet har vist sig at være til stor glæde for begge parter, og vil

derfor uden tvivl fortsætte i årene fremover.

Intern lotteri blev startet, og selv om der ikke blev udsolgt, er der god økonomi i
spillet. Lodderne forventes at være betydelig nefilmere at sælge i den kommende

,Lroo, da det forventes, at mange vil gentegne lodderne år for ar.

Ungdomsudvalg foreslog lige efter sæsonstart, at kontingentet for de allermindste

blev sat ned, da de havde en fornemmelse af, at kontingentet kunne holde mange

børnvæk. Nedsættelsen skete sarnmen med presseomtale og opstart af et nyt hold

på Thingstrup skole. Det viste sig at være en stor succes, klubben modtog ca.70

nye medlerlmer.

Soonsor

-
Sponsoratet har i sæsonen været særdeles flot. Æle reklameprodukter har været

totatt udsolgt. Derudover er der indgået nogle fordetagtige aftaler med Texaco,

Reebook og Rønbjerg Feriecenter. Også Thy-cuppen har haft held med sponsora-

tet, ikke mindst med en kontrakt med Toyota Danmark. De gode resultater

s§ldes stor dygtighed fra de personer, der haft med det at gøre, kombineret med

den sportslige succes, som klubben har oplevet.

I sæsonen er der afholdt to vellykkede arrangementer for vore sponsorer' I starten

af sæsonen havde vi besøg af Ulrik Wilbek. Æle trænere vzr inviteret, og jeg tror,

at alle både sponsorer, frænere og vi andre var enig om, at det var en rigtig god

aften. Sparekassen Thy var vært for hele aftenen. Direktøren roste i sit indlæg

klubben for vores arbejde og gjorde de mange fremmødte erhvervsledere op-

mærksom på Sparekassens gode erfaring med reklame gennem sporten.

Vores i forvejen gode forhold til sparekassen Thy er i den forløbne sæson blevet

endnu tættere, otvi har da også afsluttet genforhandlingen af endnu en sponsoraf-

tale. Som sidste iæson inviterede vi vore sponsorer til en handboldaften med det

hele. 200 sagde ja tak!, hvitket vidner om, at vores forhold til sponsorerne er i
top.

Økonomi

Da vi sidste sæson lagde budget, tog vi som sædvanlig udgangspunkt i det

indeværende års tal. Vi var på det tidspunkt klar over, at der i denne sæson var

mulighed for at forøge vores indtægter. Iløbet af sæsonen viste det sig at holde

stik.
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Vi har på sponsorat og banko forøgetindtægterne med ca. l«. 120.000,-. Derudo-

ver er der blevet indsponseret hårde hvidevarer, kontorudstyr og spilledragter for

ca. kr. 70.000,- .Vi må dog konstatere, at de kontante eksfia indtægter er blevet

opslugt af forøgede udgifter. Det er områder som: seniortrænere, halleje, kørsel,

gebyrer, sportsudvalg, sportsrekvisitter og fællesudgifter, hvor der har været

store budgetoverskridelser.

Vi må nok konstatere, at vi i år ikke har styret budgettet stramt nok. Og det

hænger sikkert saflrmen med, at vi hele sæsonen har kendt til ekstra indtægteme.

Men heldigvis har Thy cuppen i ar givet et helt ekstraordinær godt resultat,

hvilket har betydet, atvi i år, udover de mange nyanskaffelser, kan lægge ca. kr
60.000,- til vores egenkapital.

Vi er altså en af de meget få klubber, der har formået at skabe betydelig sportslig

fremgang samtidig med en forbedring af klubbens økonomi.

Håndboldvennerne

Også hos handboldvennerne har der været et særdeles højt aktivitetsniveau.

Udover atkøre banko i bowling centeret, har de sørgetfor serveringen ved en af
Ames fester og stået for kioskeme ved Thy cup. Og som årets store projekt havde

de nøglesalget. Æle projekter har grvet økonomisk succes. Det har vi da også

mærket til, bl.a. har vi modtaget k. 25.000,- til ombygdng af klublokalerne.

At nøglesalget blev så stor en succes, s§ldes først og fremmest hårdt arbejde,

men også den store opbalaring som vore sponsorer Sparekassen Thy og Texaco

Østbyen har ydet i den forbindelse.

Landskamn

Klubben har været så heldig at blive tilbudt at være vært for det danske kvinde
landsholds træningslejr i juni maned.Forberedelseme har været i gang længe. Og

som alle ved, er samtlige billetter til landskampen mellem Darunark og Norge
revet væk. Det gar også fint med billetsalget til opgøret mellem landsholdet og

vores egre herreynglinge.

Der er ikke Mvl om, at næste sæson far et flot startskud med kvinde landsholdets

besøg.



I{lubdragt

Vi havde håbet, at vi i ar kunne starte salget af en ny klubdragt. Men p.g.a.
leveringsproblemer fra Reebook, kommer dragten først til næste sæsonstart.

Afslutning

Som næmt i indledningen er vores mål at tilbyde handbold på flere niveauer,
samt at skabe oplevelser og god social samvær til unge mennesker. Det må[
mener jeg, at vi med god samvittighed kan sige at have levet op til i indeværende
sæson.

John Ladefoged
Fonnand.
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