
Beretning for Herning Ishockey Klub 2013 / 2014 
 
Velkommen til generalforsamlingen for Herning Ishockeyklub og velkommen til 

HIK Lounge Profil Optik Wichmann. 

I år vil I sammen med min beretning også få et sportsligt indblik fra vores 

udviklingsansvarlig Lars Bach, som har ansvaret fra U13 og nedefter, samt fra 

Dan Jensen, som er vores talentansvarlig fra U17 og fremefter. 

 

Vores netop afsluttede sæson har været helt fantastisk fyldt med highlights og 

gode oplevelser.  

Det er ikke en nem opgave, at samle de mange events, kampe og tiltag, som 

sker i Herning Ishockey Klub henover en sæson, som for mange kører fra maj til 

april. 

Sæsonen startede lidt øv, hvor 2 personer som har betydet rigtig meget efter 

mange år valgte at tage afsked med HIK. 

Erik Petersen tog springet retur til Canada efter mange år i Herning og de sidste 

8 sæsoner som sportslig ansvarlig i HIK. 

Bjarne Skou som siden tiden i Hal E har været idemand og tovholder på Far og 

Søn hver søndag valgte ligeledes efter egne overvejelser at sige stop for denne 

gang. 

Begge store personligheder vi har værdsat og som gennem mange år har 

betydet rigtig meget for HIK. 

Det er en naturlig proces, at kendte personer siger stop eller tager en pause, 

men det at vi fortsat har gode personer til at tage nye opgaver viser den styrke 

og DNA som findes i vores vægge og klub. 

 

Efter sidste sæson var jeg lidt kritisk efter vores sportslige og økonomiske 

resultater – Det fik vi i fællesskab gjort noget ved og resultaterne har været rigtig 

gode, selvom der med jysk besindighed fortsat er plads til forbedringer. 

 

 



Lars og Dan vil senere komme ind på de sportslige resultater og aktiviteter men 

jeg vil alligevel godt nævne nogle af de mange highlights. 

Vores U13 har på rigtig mange måder haft en enestående sæson, hvor de på 

mange områder har løftet baren. 

De har som hold gennemført 3 store arrangementer på KVIK Hockey Arena med 

et U13.2 stævne, DanHostel Cup og et ligeså fantastisk U13 DM på hjemmebane 

tilbage i marts, hvor de også hjemførte fortjente sølvmedaljer. 

Holdet har haft et stort program, hvor de også fandt plads til at være det bedste 

Power Breaks hold for Blue Fox i Metalligaen. 

U15 blev jyske mestre og fik bronze til DM i Rungsted. 

Holdet gennemførte også en 15.2 turnering i Herning, som kom lidt ind fra højre, 

men det løste teamet helt fantastisk. 

Vores U17 hold er en meget smal trup, som i denne sæson har fået god hjælp fra 

U15. De har gennem sæsonen været utrolig stabile og målrettet og hjemførte en 

velfortjent sølvmedalje fra DM i Aalborg. 

U20 fik bronze ved DM i Rødovre, hvor de var oppe mod stærke ligahold fra 

netop Rødovre og Odense. 

Vores U11 og U9 spillere har igen i år fået bygget på deres ishockeymæssige 

udvikling, samt haft en mindre men meget vigtig tilgang af nye spillere. 

På U7 og Far og Søn har vi haft en fantastisk udvikling med tilgang af nye 

spillere. 

Der er blevet gjort et kæmpe stykke arbejde, hvor vi omkring juletid oplevede op 

til 35 spillere på U7 træningen. En vital tilgang af nye spillere, som lover godt for 

de kommende årgange. 

Pigerne spillede med om DM og endte på en samlet 4. plads, som holdet var 

tilfreds med. 

Vores 1. division tabte til Hvidovre i den 5 kamp i semifinalen og nåede dermed 

ikke sæsonens mål som var en plads i finalen. 

En ganske god aktivitet og indsats af samtlige af vores hold i de sidste kampe i 

den danske turnering, som giver en forventning om ligeså gode oplevelser til den 

kommende sæson. 



  

Vi har en stor og sund økonomi, som vi værner om og tager et stort ansvar 

overfor.  

Vi er i en udvikling, hvor vi søger en balance mellem samlere og spredere, hvilket 

vi i bestyrelsen anser som et vigtigt fundament for fremtiden. 

Det er vores hold og spillere, som driver udgifterne, men det er også vores hold 

og spillere / forældre som i højere grad driver vores indtægter. 

En god udvikling når vi tænker på, at en ishockeyspiller i HIK koster omkring 

7500,00 og i gennemsnit betaler 2500,00 i kontingent. 

Vi har afsluttet vores sæson pr. 31.3.2014 med et ærgerligt underskud. 

Vi har iværksat nogle nye tiltag for den kommende sæson, som medføre at vi 

kan holde det aktivitetsniveau vi ønsker, samtidig med at vi har styr på vores 

samlede driftsresultat. 

 

Aktivitetsniveauet på KVIK Hockey Arena har som de tidligere år været på et højt 

niveau. 

Vores HIK Hockey School i uge 32 var ikke fuldt booket, selvom vi havde sat 

antallet ned fra 150 til 120 for at holde et sportsligt højt niveau. 

Vi fik 102 tilmeldinger, som alle fik en fantastisk god uge i Herning målt på de 

tilbagemeldinger vi fik fra vores gæster og egne spillere og hjælpere. 

Hockey skolen er en vigtig uge for HIK både med hensyn til den sportslige 

udvikling, men også som en indtægtsgivende aktivitet, selvom deltagerne får 

meget for deres betaling i Herning. 

Stor tak til de frivillige som gør, at vi kan afvikle ugen med tilfredse deltagere og 

en stor tak til vores Blue Fox og gamle Herning drenge, som stiller op til stor 

glæde for de unge drenge og piger. 

 

DanHostel cuppen blev afviklet henover juledagene, og vi havde igen besøg af 

vores norske venner fra Stavanger. 

En god turnering, som denne gang kun var for U13 spillere. Det lykkes os ikke, at 

samle nok hold til en tilsvarende turnering for U15. 



KVIK Hockey Arena lagde også i denne sæson is og faciliteter til en U18 

landsholdssamling og 2 DIU samlinger for U15/16, som er placeret i de samme 

perioder, hvor vi også selv gerne vil benytte isen, men det er utrolig lærerigt for 

os som klub, at have besøg af de forskellige landshold og DIU. 

Stor tak til vores udvalg for at håndtere vores gæster på bedste vis. 

 

Vores TIK- og Kraftcenter har været et stort tema i denne sæson. 

Der skulle findes en ny træner i stedet for vores mangeårige træner Erik 

Petersen. Aftalen med Adam Wozninski har været en god løsning for drengene 

på istræningerne gennem sæsonen, og vi arbejder på en bedre løsning på off ice 

træningen fra april til sommerferien. 

Lubus Pisar har været tilknyttet vores målmænd på mandagstræningen, som har 

været en utrolig positiv historie for alle parter. 

Dan Jensen har som de tidligere år haft hovedansvaret for Kraftcenter 

træningen, hvor Dan havde besøg af nogle lands- og ungdomstrænere indenfor 

håndbolden, som søgte noget erfaringsudveksling og inspiration i hvordan vi som 

klub udvikler unge spillere til det næste niveau. 

Vi havde omkring juletid nogle fælles udfordringer fordi Herning Elite lavede 

nogle strukturelle omprioriteringer, men de er på plads nu og vi har fået nogle 

virkelige positive tilbagemeldinger fra den nye elitekoordinator Søren 

Baadsgaard. 

Samme positive tilbagemeldinger har vi også modtaget fra Team Denmark og 

DIU omkring vores arbejde med Kraftcenteret. 

• A Landshold 8 Herning spillere, hvor der blev sorteret 3 fra efter sidste 

træningskamp og endnu 4 kunne have været med. Heraf kommer de 3 fra 

vores Kraftcenter. 

• U20 8 fra Herning 

• U18 3 fra Herning 

• U17 4 fra Herning 

• U16 2 fra Herning 

 



Herning Wall of Fame har i denne sæson fået tilgang af Nicklas Jensen og 

Patrick Bjorkstrand, som begge har klaret sig fantastisk i denne sæson og begge 

er med på A landsholdet for Danmark i Minsk. 

Thomas Spilling er også kvalificeret til WOF med hans præstationer for Rögle i 

SHL. Thomas er også et produkt af Kraftcenteret og med til A VM i Minsk og vi 

ser frem til at byde Thomas velkommen på WOF i den kommende sæson.  

 

Husker i highlights fra 14. marts, hvor Nicklas, Peter og Frans scorede og hvor 

Frederik samme aften stod på mål i NHL– helt outstanding. 

15. april hvor Blue Fox med flest Herning spillere på holdet vandt kamp 6 i finalen 

i sæsonens sidste hjemmekamp over Sønderjyske på Kvik Hockey Arena. 

 

Vi har mange frivillige og vi skal passe på dem alle sammen, samtidig med at vi 

skal involvere nye på alle niveauer. 

Vi arbejder på som bestyrelse at være synlig i hverdagen og anerkende det gode 

arbejde omkring vores unge mennesker i nuet hvor det sker for hele tiden er 

være i berøring med virkeligheden. 

I skal derfor alle have en stor tak for jeres fantastiske indsats gennem sæsonen 

for I er alle en stor del af vores DNA.  

 

Vores bushold har passet og plejet vores 2 HIK busser, som traditionen tro har 

kørt godt 50 tusinde kilometer til nye ishockeyoplevelser. 

Udgifterne til vedligeholdelsen har været på meget fornuftigt niveau og har holdt 

sig indenfor budgettet takket være jeres tilgang til rettidig renovering og 

reparation. Tak til Jens, Preben, CD, Villy, 2 x Erik, Hardy og mange flere. 

 

Vores trænere, holdledere, materialemænd, buschauffører, bokspersonale, 

massører, læger, hockey-moms med flere, som alle gør en stor indsats i det 

daglige. 

 



Vores kampkoordinator Pernille som fra København placerer alle vores kampe i 

den hjemlige turnering. Et job som ikke altid er let, men som med hjælp fra 

holdene alligevel er lykkes. 

Selvom vi har deltaget i alle kvalifikationer til DM og de afsluttende DM finaler er 

det lykkes Pernille at holde vores udgifter til busleje på et historisk lavt niveau. 

 

Vores webmaster Seldrup, der som altid har udviklet vores Herningik.dk som et 

sted hvor oplysningerne kan findes. 

Tak til Anders Hertzberg for rigtig mange indlæg på hjemmesiden til stor glæde 

for mange. 

Tak til Jan Lund og andre for at dele vores informationer på facebook, hvor vi 

kommer ud til flest mennesker med de gode budskaber fra HIK. 

 

Vores koordinator Sanne, som måned for måned har koordineret vores indsats 

og arbejde i forbindelse med de mange events i MCH / Boxen. 

Vores fælles indsats i Boxen har været rekordhøj i denne sæson og vi har 

allerede fået en god start på den nye – fantastisk udvikling og utrolig vigtig for 

vores fællesskab og mulighed for nye oplevelser med ishockey. 

 

Vores forældreforening, som gennem deres arbejde i Shoppen har været 

igennem en turn around. De er ved en stor indsats på fode igen og klar til at 

servicere vores medlemmer med nyt udstyr i samarbejde med Skater Town. 

Sloganet: ”ved at støtte shoppen støtter du dig selv” kan ikke være mere rigtig.  

 

Vores nye ungdomsudvalg har haft en god start med juleafslutning og er klar 

med et nyt setup for den nye sæson. De har indkaldt til et klubarrangement den 

24. juni hvor Skater Town kommer på besøg og i samarbejde med HIK 

præsentere vores nye klub dragter med mere. 

 



Teamet med Gitte Rabek og Benny har som tidligere år arrangeret det årlige 

lodseddelsalg i samarbejde med Herning Fremad – en god og vigtig 

indtægtskilde til ungdomsarbejdet i HIK. 

Lavet et nyt samarbejde med Vestjylland Forsikring, ”Grib telefonen” som blev 

testet af Canada holdet – de fik en god hitrate – spændende hvad det kan blive til 

fremover. 

 

Lone Jessen og de øvrige i vores rekrutteringsudvalg har fået sat nogle nye 

initiativer i gang med rigtig gode resultater til følge. 

De har afviklet løve dagen, inviteret SFO i Herning kommune til at komme og 

spille ishockey, været yderst aktive på Far og Søn og U7, hvor de har fået fat i 

mange nye kommende ishockeyspillere og deres forældre.  

 

Vores bogholder Lene har med stor dygtighed holdt styr på vores mange bilag og 

posteringer. Det er vigtigt, at vi i en klub af vores størrelse hele tiden har styr på 

økonomien så vi ikke sidder i ugerne op til regnskabsafslutningen og ikke kender 

resultatet – vi har gennem hele sæsonen kunnet stole på tallene som har været 

bogført op til dato.  

 

Som tidligere nævnt har der været en omstrukturering af Herning Elite, hvor det 

blev lagt ind under Idrætsrådet for Herning Kommune. Morten Larsen er fortsat 

medlem af Herning Elite, som nu fungere som en sparringspartner for 

Idrætsrådet omkring Elitesporten i Herning med hver deres adskilte økonomi. 

 

Kim som sidder på vegne af HIK i Fonden for Herning Isstadion, som sammen 

med den siddende bestyrelse og halpersonalet arbejdede med et større 

renoveringsprojekt sidste sommer. 

Stor tak til Carsten og Brendle for deres store indsats ved opstart af isen til hal 1 

og ikke mindst hal 2. Jeg tror ikke der er mange, som bemærkede, at det var ved 

at gå helt galt med isen, som ville have udsat vores istræning på ubestemt tid. 



I samme periode fik vi også sat et nyt lysanlæg op i hal 1, som skete umiddelbart 

efter en større rengøring af tag og spær. 

Arbejdet med de nye vægge i hal 2 udsatte også vores istræning i hal 2 i godt 2 

uger, selvom der blev gjort en kæmpe indsats for at minimere forsinkelsen. 

Et renoveringsarbejde som ikke er færdiggjort endnu med sat på standby indtil vi 

har nye oplysninger for den nære fremtid.  

 

Jan som sidder i bestyrelsen hos DanHostel Herning, hvor vi har indgået en ny 

aftale omkring fælles afvikling af ishockeyoplevelser. 

 

Til spillerne og alle jeres forældre – tak for lån af de unge mennesker 

 

Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet til Dan og Lars for det arbejde der er blevet 

gjort gennem sæsonen. Vi kom lidt sent i gang og nogle ting kunne have været 

bedre. Vi har en fælles tro på, hvor vi skal hen og det vil vi arbejde på bliver 

endnu bedre til den kommende sæson.  

 

Selvom intet slår den nære og oprigtige tak i nuet vil jeg på vegne af hele 

foreningen og bestyrelsen gerne sige tak for jeres store indsats gennem 

sæsonen, og jeg glæder mig til, at vi som optakt til den nye sæson 

ses til vores HIK Kick-Off den 28. juni hvor temaet kommer til at ligge på 

ishockey og træningsmiljø og nye tanker for fremtiden, hvor vi gerne vil tilbyde 

vores medlemmer endnu mere målrettet træning så vi kan blive fysisk stærkere, 

endnu bedre på skøjter og langt mere målrettet på at få den sorte puck ind i det 

rigtige mål og væk fra vores eget. 

Planen er at sætte nogle af de penge, vi fik fra Frans Nielsen i spil til nye ideer på 

ishockeybanen. 

Check lige vores nye NHL væg som bliver rigtig god, samt vores nye isbane! 

 

 



Vi har i sæsonen haft stor glæde af vores trofaste og nye sponsorer, hvor jeg 

gerne vil fremhæve Linnet og Jensen, Erhvervsklubben, halsponsorerne i hal 2 

og vores mange trøjesponsorer. Der har i denne sæson været rekordtegning på 

hal 2- og trøjesponsorer hvilket er helt outstanding.  

 

Tak for et udbytterigt samarbejde skal lyde til Herning Kommune, DanHostel 

Herning, BF kontoret, DIU, Halpersonalet, HSF, MCH, Idrætsrådet og Herning 

Elite, hvor Kent fortsat er den helt store katalysator i dette arbejde. 

 

Til mine øvrige bestyrelseskollegaer vil jeg også gerne sige tak for arbejdet 

gennem sæsonen, selvom møderne har været mange og nogle gange lange har 

vi nået et godt resultat. Vi er også enige om, at vi ikke er i mål og vi har nye 

spændende udfordringer foran os. 

 

I er som altid velkommen til at stille spørgsmål til beretningen eller i øvrigt, hvis 

der er emner, I ønsker uddybet. 

 

Tak for ordet 

M 


