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Velkommen til generalforsamlingen for Herning Ishockeyklub og velkommen til
HIK Lounge Profil Optik Wichmann.
I år har vi valgt at dele forløbet op lidt anderledes end tidligere, som I også kan
se af den udleverede dagsorden.
Sæson 2011/12, har været en sæson, som på alle måder har givet mange Yes
og hænder over hoved øjeblikke, givet anledning til betænkning, øv situationer
og tider hvor enkelte af vores medlemmer har været ramt af alvorlig sygdom,
ulykke og dødsfald.
Vores kære æresmedlem og medstifter af Herning Ishockey Klub tilbage i 1947
Hugo E er desværre ikke længere blandt os.
Hugo E var med hans engagement og smilende person et forbillede for os alle.
I Herning BlueFox og i Herning Ishockey Klub er vi meget beviste om, at det
faste fundament af vilje og evnen til det unikke blev grundlagt helt tilbage
dengang Hugo E var med til at udvikle Ishockeyen i Herning.
Uden ham var fundamentet aldrig blevet bygget.
Lad os alle mindes Hugo E med et minuts stilhed og mindes hans helt unikke og
store indsats for Ishockeysporten i Herning og Danmark.
Tak
Den store styrke i Herning er vores interne netværk i mellem os og den store
tilknytning vi har til erhvervslivet og de kommunale kræfter.
Vi skal hver især passe på med at kritisere og tro at alting bare køre videre som
det plejer.
Herning Ishockey Klub er som de fleste andre frivillige foreninger dybt afhængig
af de mange ildsjæle, frivillige og sponsorer, som hver påtager sig en rolle for at
få denne forening til at fungere.
En undersøgelse hos DIF blandt 1400 idrætsforeninger har vist, at finanskrisen
har ramt mange foreninger økonomisk. Men den selv samme finanskrise har

også været katalysator for nytænkning og en mere professionel tilgang til
sponsormarked.
Hvis vi i Herning Ishockey Klub fortsat skal have en sund økonomi, er løsningen,
at vi fortsætter med at arbejde hårdt og at vi tænker os om.
Det holder ikke længere, at vi kommer ud med raslebøssen og tror, at det er nok.
Vi skal have en situation, hvor vi fortsat er opmærksomme på de nye tiltag vi har
sat i gang og at de til stadighed udvikles og forbedres.
Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi mobiliserer mange frivillige – både for at
holde hjulene i gang, men også for, at der er mental overskud til at sætte nye ting
i gang.
Modellen for dette års beretning bliver som de forrige år med 3 perioder, men
jeg ved, at det ender med en forlænget overtid med færre spillere på banen.
Derfor får I den med følgende periodeinddeling.
1. periode med de sportslige resultater
2. periode med aktiviteterne på og udenfor isen og sidst
3. periode hvem og hvad vi skylder en tak for denne enestående opbakning, vi
som ishockeyklub har i Herning.
3.1 Overtime med hårde veksler på få spillere.

1. Periode med de sportslige resultater
Vores Cheftræner vil senere komme med et overblik over sæsonens resultater,
men jeg vil alligevel godt komme med nogle få kommentarer:
Vi har gennemgået en sæson, hvor vi fik opfyldt vores sportslige målsætning:
Hovedmålet i Herning er, at få så mange hold med til DM – og det fik vi.
Det kan godt lyde elitært – det er det også. Vi er en klub, hvor eliten vokser og
udvikles, men også en klub, hvor vi ønsker og dyrker bredden.

Det er vores erfaring, at det giver de bedste resultater i længden.
Naturligvis vil vi gerne vinde, men vi skal også være realistiske når vi evaluerer
på de spillere, som er gået ud af HIK til fordel for BF og andre klubber og give
kredit til de modstandere vi har mødt i hver eneste række.
Men med det arbejde som fortsat sker og med den positive tilgang vi oplever fra
de yngste årgange – er jeg meget fortrøstningsfuld for fremtiden.
Vi må dog ikke glemme, at BF hjemtog et flot sæt guldmedaljer til Herning. Med
tanke på de sidste kamprapporter, kan man som træner og leder i Herning kun
være stolt og tilfreds med sin indsats.
Far/Søn
Der er fortsat en rigtig stor succes, som søndag efter søndag bliver rigtig godt
besøgt.
Herning Ishockey Klub har en stor ambition sammen med gruppen af frivillige
trænere og ledere at kunne tiltrække endnu flere drenge og piger i de yngste
årgange.
Børn som har lysten og glæden til sammenholdet som ishockeyspiller, hvor vi har
rammen til et livslangt venskab.
Vi startede sæsonen 2011/12 med en løvehockeydag, hvor nye interesserede
børn var inviteret ud på Kvik Hockey Arena. Vi havde besøg af mere end 100
børn, hvoraf godt 70 var nye ansigter i ishockeysammenhæng. Stor tak til de
involverede samt spillerne fra Herning Blue Fox.
I samarbejde med Bjarne arbejder vi på, at få nogle events udenfor KHA, hvor vi
ønsker at indgå et samarbejde med Herning Centeret og Herning City.
Forældreforeningen har igen i år støttet Far, mor og Barn med nyt udstyr og vi fik
gennem vores hjelmombytning mulighed for at skifte mange af de gamle hjelme.
U7 – U9
Vores to mindste U hold består af årgange, som vokser i antal gennem sæsonen.
Det er simpelthen kilden og grundlaget for fremtidig succes.

Dejligt, at de samarbejder med andre byer omkring ekstra stævner, fælles
træninger, gæstespillere på træningen i Herning osv.
Et bredt netværk giver vores spillere de bedste betingelser for deres videre
udvikling
U11 – U13
U11 er vores pt. største hold, med godt 40 drenge.
I disse år er der stor fokus på skøjteløb og individuel teknik, som skal være
fundamentet når spilleren rykker op fra U13 til U15
U15 – U17
I U15 har vi stadig en meget velfungerende U15.2 turnering, men vi var desværre
nødt til at melde afbud til 17.2 turnering pga. spillermangel.
Begge grupper har rykket sig gennem sæsonen, med meget flotte resultater til
følge.
Piger
Pigerne har i lighed med tidligere år haft alt for få kampe.
Med 25 aktive spillere i Herning er meget positivt og giver energi til mere.
U20 – 1. div.
En meget godkendt sæson, hvor begge hold gik hele vejen i turneringen.
Der har både indenfor og udenfor isen blevet lagt utrolig meget energi.
Super fedt, at det lykkes os at trække endnu flere tilskuere til de sidste kampe.
Senior Afd.
Fra sæson start blev der gennemført en ny struktur af vores senior hold.
Nogle hold blev slået sammen for at spillene havde nogenlunde samme niveau
på de enkelte hold.
En stor gruppe, som består af godt 100 spillere på forskellige niveauer.

2. periode med aktiviteter på og udenfor isen.
Aktivitetsniveauet i vores forening er højt også når vi sammenligner os med de
andre jyske klubber.
Vi har efter bedste evne forsøgt, at højne niveauet for vores medlemmer, hvorfor
vi har udarbejdet en kort gennemgang, som viser de nye tiltag som er sket
henover sæsonen.
En anden væsentlig faktor er også, at sportslig succes er dyr. Det koster, med
transport, tilskud og turnerings- og dommerudgifter, men vi har budgetteret med
det samme til næste sæson.
Sidste sæson sluttede og startede med en ny bus.
Vi besluttede, at vi ville føre både bus 11 og bus 12 op på samme niveau.
Derfor var vi flere, som brugte en del timer på at strippe bus 11 for folie, så den
kunne blive hvid igen og efterfølgende magen til bus 12.
Et ganske flot resultat, hvis vi selv skal sige det.
Begge busser blev som vanligt op til sæsonen klargjort af vores kendte bushold
med Jens og Villy i spidsen, og vi har også her traditionen tro kørt tilsammen
godt 55 tus km.
Inden der var klar til sommerens HIK Summer Hockey Camp på Kvik Hockey
Arena havde vi en fælles arbejdsdag, hvor vi fik ryddet generelt op og lavet det
sidste finish efter projekt 3+4 med nye omklædningsrum ved hal 1 og projekt 5
med omforandring af døren.
HIK Summer Hockey Camp 2011 på Kvik Hockey Arena blev afholdt med
rekord mange deltagere.
Det var helt fantastisk at være medvirken til den gode stemning, som startede
allerede søndag ved indskrivning og udlevering af gevinster blandt de første
tilmeldte.

Fredag aften var der traditionen tro arrangeret grillfest, hvor der om muligt var
endnu flere end sidste år.
Jimmy Bøjgaard var klar og fik med gode interviews givet de meget
interesserede tilhører en god fornemmelse af hverdagen for de tidligere HIK
spillere Frans Nielsen, Peter Regin og Nicklas Jensen.
Herning Ishockey Klub er stolte over, at Frans Nielsen fra New York Islanders,
Peter Regin fra Ottawa Senators og Nicklas Jensen fra Vancouver Canucks
kiggede forbi deres tidligere hjemmebane og deltog i dagens program til stor
glæde for deltagerne.
Det er med glæde, at jeg kan meddele, at Herning Ishockey Klub til den
kommende HIK Summer Hockey Camp 2012 i uge 32 kun har ganske få pladser
tilbage.
Godt gået af EP, Dan og breddeudvalget.
Pernille vores kampkoordinator har haft hårde vilkår i denne sæson.
Både med hensyn til kampprogrammet, hvor det især hos store gruppe har været
fulgt med stort arbejde, at få plads i kalenderen til afvikling af kampe når alle hold
deltog til sidste kampdag.
De yngste fik afviklet deres kampe og jeg er ret sikker på, at HIK stillede op til
samtlige kampe på nær en 15.2 kamp, samt en U20 kamp på Sjælland.
Tak for din store indsats fra distancen.
MCH og Boxen har været et vigtigt aktiv for os i denne sæson, som den også
var i sit eget første år.
Det er utrolig vigtigt, at vi står sammen for at samle de nødvendige folk til
afvikling af de forskellige arrangementer henover året.
Der er flere forskellige grupper, som arbejder for HIK under kyndig koordinering
af Sanne.
I år fik vi tilgang af en ny gruppe forældre, som ønskede at arbejde til et projekt i
2014. Det er sådanne initiativer, som gør det muligt fra event til event, at fylde op
med frivillige, som er så afgørende for at vi får tilbuddet igen.

Tak til alle for jeres ansvar og arbejdskraft, men især tak til Sanne fordi du med
stor positiv energi får samlet hold efter hold til opgaver som stewards eller
pvagter.
Event Herning og HIK havde budt ind på afholdelse af U18 AVM, men vi fik det
desværre ikke til Danmark fordi der mangles en by nr. 2 til afvikling af
turneringen.
Derfor var det positivt og sportsligt en oplevelse, at DIU efter godt forarbejde fra
Danhostel Herning fik en U18 træningsturnering til Herning. Det var spændende
at opleve de forskellige spillestile på og udenfor banen. Tak til LB, UL og Brido
for planlægning af bokspersonale.
Henover julen have vi som tidligere afvikling af Danhostel Cup for U13.2 og
U15.2.
Af arrangegamenter på Kvik Hockey Arena kan der nævnes:
•

HIK Hockey School i uge 32

•

HSF Landsstævne

•

Continental Cup v/Herning blue Fox

•

U15 Elitesamling

•

U18 Landskampe v/DIU

•

U16 Elitesamling

•

U13DM

Vores program omkring TIK og HIK kraftcenter er et stort aktiv i udviklingen af
fremtidige elitespillere.
Det er utrolig vigtigt for vores kommende resultater ikke bare i regi af Herning
Ishockey Klub, men i særdeleshed også for Herning BlueFox, at vi fortsætter
med at have et velfungerende Kraftcenter.

Herning Ishockey Klub har sammen med Herning BlueFox og Herning
Skøjteløberforening været hoveddrivkraften for arbejdet og beslutninger for
driften af Fonden for Herning Isstadion.
Det er med en hvis tilfredsstillelse, at Fonden for første gang i mange år er
kommet ud med et overskud, samtidig med at der er sket forbedringer og nye
tiltag på Kvik Hockey Arena.
Det har ikke altid været lige let, men med resultatet in mente, kan vi sammen
med repræsentanter fra Kommunen og det faste personale godt være stolt af
resultatet.
Samarbejdet med HockeyCity og forældreforeningen har i denne sæson i den
grad vist klasse.
Butikken har fået nyt inventar og der er virkelig kommet varer på hylderne, hvilket
også har medført en meget pæn omsætning.
Tak til Brian og Lene, som sammen med gruppen af frivillige har været
medvirken til at overgangen fra gule til hvide hjelme blev en bragende succes.
Forældreforeningen har i denne sæson doneret et anseligt beløb i varer og
kontanter til foreningen.
Vores HIK Wall of Fame er næsten eksploderet i sportslig succes.
Ny tilgang til denne sæson har været Frederik Andersen og Daniel Nielsen.
Simon Nielsen kommer op fra start af næste sæson og gad vide, om også vi skal
have Nicklas Jensen og Thomas Spelling op? og Frederik Andersen i en ny
jersey?
Igen i år har Søren været en ivrig og spændende skribent på vores hjemmeside.
En opfordring skal dog lyde til at endnu flere beretter om sit holds egne
oplevelser.
Seldrup er vores Webmaster, som er i gang med de sidste anstrengelser til en
ny HIK hjemmeside, hvor det bliver muligt med online betaling til

kontingentbetaling og HIK Hockey School. Stort fremskridt for HIK og stor og
vigtig indsats fra Jan. Tak for det.
Af andre vigtige resultater skal vores årlige lodseddel salg med Herning Fremad
og HIK lotteri, hvor Gitte Rabek, Benny Skou og Gitte Kragh har været
drivkræfterne.
Min 3. periode hvem og hvad vi skylder en tak for denne enestående
opbakning, vi som ishockeyklub har i Herning.
Hvis vi på sigt skal fortsætte med at have det aktivitetsniveau vi har for
nuværende er det vigtigt, at vi får endnu flere aktive hænder i gang.
Vi har rammerne og vi har sammen skabt en masse gode resultater, så derfor
håber jeg, at vi med nye initiativer kan få endnu flere til at sige ”Det vil jeg godt
hjælpe med”
Tak til alle trænere med EP i spidsen for endnu en sæson med stort
engagement og stor energi. Tak fordi I har dygtiggjort jer på hver jeres niveau
gennem sæsonen, hvor vi indledningsvis havde 4 trænere på uddannelse til VM i
Bratislava.
Tak til bokspersonale, busholdet og chauffører, skøjteslibere, massør, læger,
fysioterapeut, hjælpere og vores holdledere, som i sæsonen har været med til at
arrangere Cup, samlinger, kampevents og sponsoraften osv.
I fortjener om nogen stor ros fra os medlemmer, fordi I ser det som Jeres
opgave, at holde foreningen kørende. Uden jer, var vi ingenting.
Tak til forældre for lån af jeres unge mennesker, og tak fordi mange af jer
engagerer jer i arbejdet til glæde for endnu flere i Herning Ishockey Klub.

Tak til vores mange sponsorer, som gør at vi kan spille ishockey på det niveau, vi
gør i Herning. En speciel tak skal lyde til Monte Carlo, Erhvervsklubben, Herning
Bluefox, de mange HIK sponsorer i hal 2 og til alle vores trøjesponsorer, som
satte rekord også i år.
Tak til Herning Kommune, DanHostel Herning, Bluefox kontoret, Fondens
personale, HSF, MCH, Herning Elite, Idrætsrådet i Herning og DIU for godt og
udbytterigt samarbejde gennem sæsonen.
Jeg vil godt i denne forbindelse ønske Herning Bluefox tillykke med deres
vejfortjente guld medaljer i pokal- og AL Bank Finalen, samt titlen for årets træner
til Todd og ganske fortjent titlen for årets pokalfighter og årets talent til Oliver
Bjorkstrand. I øvrigt nr. 8 i rækken!
Tak til Kim, Arthur, Thomas, Jan og Lars for jeres arbejde i fonden, Herning Elite,
Danhostel Herning og DIU.
Jeg vil godt takke for et super godt samarbejde med mine øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Jeg ved, at det for de fleste af Jer har været et ualmindeligt hårdt år, hvor der har
været trukket store veksler på jeres egen arbejdskraft og ikke mindst på
tålmodigheden i Jeres familier.
Vi har ikke altid været enige, men det er også styrken som jeg ser det – bare det
færdige resultat eller den endelige beslutning er til gavn for Ishockeyen i Herning.
Tak til alle spillere og medarbejdere, som med deres arbejde og ihærdighed gør,
at det er sjovt at være med på holdet i Herning Ishockey Klub.
Jeg lovede en overtid, det er ikke altid man ved det før man går i gang, men
denne gang vidste jeg det.

Vi er presset med vores bandeprojekt, hvis vi skal være færdige inden hockey
skolen. Vi mangler akut hjælp til opsætning af glas. Vi arbejder på en plan, som
bliver fremsendt på lørdag, hvor der er HIK Kick Off for HIK´s trænere og ledere
med fokus på den nye sæson.
Det er med stor dygtighed og en kæmpe ihærdighed, at vi kommer ud med et
rigtig fornuftigt regnskab, som resultat, indtjenings og balancemæssigt ligger i
top, også når vi sammenligner os med de øvrige foreninger under Dansk
Ishockey.
Jeg vil senere komme ind omkring de forbedringer og investeringer vi har
foretaget til gavn for os alle, hvor især de yngste spillere vil få mest gavn af de
fleste tiltag.
Det er imponerende, at vi som forening har energien, viljen og muligheden til at
fremføre årsresultater i dette omfang.
Tak for ordet.
M

