Årsberetning 2017 Håndbold
Den første sæson med en ungdomsafdeling igen sluttede foråret 2017 med en tilgang på ca.50 spiller
fordelt på U8,U10,U12. Det var over alt forventning og dette skyldtes ikke mindst de arrangerede og
dygtige træner. De har alle lagt en kæmpe arbejde hver uge for at få ungdomsafdeling op at kører igen.
Vi sluttede sæson med et hjemmestævne med kampe til alle hold med speaker og musik, hvor der
efterfølgende var fællesspisning for alle spiller med deres familier. Det var en rigtig hyggelig dag hvor
der var liv i hallen og med god opbakning fra forældre.
Efterårssæsonen startede op med en håndbolddag for 240 elever fordelt fra 3.‐9.klasse fra Frederiks
skole til en hel dag i håndboldens tegn. En rigtig god dag med gang i begge haller og udendørsarealerne
fik alle en forsmag af hvad håndbold kan byde på. Vi kunne ikke have klaret det uden de 15 frivillige,
som havde taget en fridag for at det kunne lykkes. Det er vi rigtig glade for, tak.
For at give den bedste håndbold oplevelse for U12 indgik vi et holdfællesskab med KKIK og med et rigtig
godt arbejde af alle 4 træner er det lykkes at få sammensat et hold, der har udviklet sig og får masser af
erfaring ved at spille i JHF turnering.
En stor tilgang på U10 viste sig hurtigt og vi måtte ud og finde en ekstra hjælpetræner, så alle børn
kunne få en god træning og mere tid til hver enkelt spiller. Der er blevet benyttede flere en dags
stævner i DGI regi hvor alle har fået masse af kamperfaring.
På senior siden har vi et serie 1 og et serie 3 hold. Serie 1 endte både forår og efterår sæsonen i toppen
af serie 1. De deltog igen i DM for serie 1 og her blev det til en flot 3 plads, stort tillykke med den fine
placering.
Der blev inden jul holdt et gratis event med håndboldfitness, hvor alle kunne få en smag af en sjov og
anderledes motionsform uden det kræver nogen kendskab til håndbold. En rigtig god aften med masser
af sved på panden. Dette er bestemt noget som udvalget arbejder på at kunne blive en fast del af AIF
håndbold.
I 2017 var også året hvor der blev et formandsskifte i håndboldudvalget. Efter mange års hårdt arbejde
for håndbolden i AIF valgte Alis Damgaard overdrage posten til Helle Thøgersen, så der kunne blive mere
tid til familien, venner og fritidsinteresse. Vi i håndboldudvalget vil gerne sige en stor tak til Alis for det
store arbejde for håndbolden i rigtig mange år.
Håndboldudvalget vil sige en stor tak for 2017 til de frivillige, som gør det muligt at håndbolden kan leve
i AIF uden jer ville dette ikke være muligt, tusind tak.
På vegne af håndboldudvalget
Helle Thøgersen
www.frederiks-aif.dk

