Beretning for Herning Ishockey Klub 2014 / 2015
Velkommen til Herning Ishockey Klub´s generalforsamling i HIK Lounge Profil
Optik Wichmann.
I lighed med sidste år vil I sammen med min beretning for det sidste år for
Herning Ishockey Klub også få et sportsligt indblik, hvor Lars Bach vil berette fra
U13 og nedefter og Dan Jensen fra U15 og fremefter.
Sæson 2014/15 har været en sæson, som har budt på mange highlights,
downlights og et dødsfald blandt en af vores kære.
Vores kære æresmedlem Doktor Frede Jensen er desværre ikke længere blandt
os længere.

Frede Jensen er kendt af enhver ishockeyspiller i Herning, hvor han på magisk
vis stort set altid kunne få spillerne klar til den næste kamp.
Frede Jensen har været en del af Herning Ishockey Klub siden engang i
1960erne, hvor han begyndte at følge førsteholdet, og han praktiserede stadig i
lægerummet i kælderen på Kvik Hockey Arena indtil for to år siden.
Frede Jensen blev i 1997 udnævnt til æresmedlem i Herning Ishockey Klub, og
han er også æresmedlem i Danmarks Ishockey Union, hvor han har rejst med
landsholdet til VM-turneringer siden 1969 indtil hans sidste VM turnering i
Stockholm i 2012.
Lad os alle rejse os og mindes Frede med et minuts stilhed og mindes hans helt
unikke og store indsats for Ishockeysporten i Herning og Danmark.
Tak
Den netop afsluttede sæson har været helt fantastisk fyldt med highlights og
gode oplevelser.
Som i mine tidligere beretninger er det ikke altid let at holde styr på alt den
aktivitet, som sker henover sæsonen. Sæson er måske også et forkert ord i

denne sammenhæng, eftersom vores sæson er på godt 11 måneder ja flere år
12 måneder.

Highlights for 2014 / 15
HIK Summer Hockey 2014 var fuldt booket.
Vi havde det bedste setup nogen sinde. Her tænker jeg på vores instruktører
udefra og vores egne folk på og udenfor isen.
Sikke en energi og boost vi fik gennem vores nye bekendtskab med Bernie
Cassel og Tim Yuhas fra USA. De gav alt til spillerne i løbet af dagen sammen
med Pisar og Radim. I løbet af ugen havde vi 2 aftener, hvor vores trænere fik
god inspiration på isen af Bernie og off ice med Tim.
Stor tak til Frits og Frans Nielsen for at have formidlet kontakten til Bernie, som til
daglig er Skills træner for New York Islanders.
Ved vores præsentation søndag eftermiddag fik 9 spillere en gave med hjem i
form af NHL trøjer og stave skænket af vores NHL spillere og kommende NHL
spillere.
Danmarks bedste bushold sørgede igen for, at vores 2 HIK busser har været på
landevejen gennem hele sæsonen med afstikkere til Italien, Sverige, Frankrig,
Tjekkiet, Holland og Danmark.
Det er helt outstanding og enestående, at vi fortsat kan holde dette høje niveau til
glæde og fornøjelse for vores spillere, som på denne måde får en helt
usædvanlig mulighed for at komme til kampe og turnering til en meget lav
omkostning i forhold til alternativet med en lejet bus.
Tak til alle chauffører, som dag, aften og weekend stiller sig til rådighed og en
speciel tak til busholdet Jens, Preben, Villy, 2 x Erik, CD, Lars og Hardy, som
igen har ydet en kæmpe indsats og holdt busserne kørende og sørget for de
rigtige godkendelser, syn og chaufføruddannelser.

Tak til Spar Nord og Tuborg Fonden for deres støtte til indkøb af nye minibander
og udstyr til vores Off Ice træning. Disse tiltag har betydet, at vi igen har kunnet
løfte vores niveau for de små ved afvikling af kampe og fået bedre betingelser for
de større spillere omkring den fysiske træning.
Vores tilgang og aftale med fystræner Thomas Bay i samarbejde med Herning
Elite har løftet vores fysiske træning og planlægning i denne sæson. Dette
arbejde er kun godt begyndt og vores forventning er helt enkelt, at vi skal have
løftet vores fysiske egenskaber hos samtlige spillere, men samtidig sætter vi
også højere forventninger og krav til vores unge spillere, som er tilknyttet TAK og
Kraftcenter programmet. Tillykke til de spillere som udemærkede sig som
Ironman i løbet af sæsonen, men dette er kun begyndelsen.
Jeg har tidligere været inde omkring vores rekrutteringshold, som igen har
leveret en stor og god indsats gennem sæsonen. De sidste års indsats kan vi se
og måle på vores medlemstal, som har nået 378 aktive medlemmer, hvoraf 215
er under 25 år.
Det er primært vores team fra U7, U9 og Far & søn, som står for rekrutteringen
med Lone Jessen i spidsen.
Vores samarbejde med BlueFox har de sidste år været rigtig godt. Denne sæson
har ikke været nogen undtagelse. Vores fælles mål er at gøre det rigtige og i
fællesskab finde de bedste løsninger for vores unge spillere.
I år har vi flere gange haft glæde af BF spillere på træningen hos de yngste, hvor
U7 faktisk vandt en kamp midt på sæsonen. BF har også brugt flere af vores
unge drenge på deres træningerne, samt leveret spillere til 1. division og U20.
Teamet bagved U13 arrangerede et flot DM, som blev afviklet meget
professionelt i marts måned. Team Canada 2015 afviklede vores 2 elitesamlinger
i godt samarbejde med vores Cupudvalg og tæt samarbejde med DanHostel
Herning.

Tildeling af A WM til Danmark i 2018 og Herning er en kæmpe, men også
spændende udfordring ikke bare for København og Herning, men også for DIU
og alle de øvrige danske ishockeyklubber – kun i fællesskab kan vi skabe denne
store event, som rigtig mange ishockeyfans ønsker sig og ser frem til.
At Herning er blevet værtsby for én af puljerne har for alvor sat skub i vores
planer og ønsker for en helt ny arena eller en tiltrængt renovering af KVIK
Hockey Arena. Fonden for Herning Isstadion med deltagelse af HSF, BF,
Herning Kommune, HIK og vores udvalg med Kim, Jørgen og Jan i front er langt i
planerne, men det er endnu for tidligt at sige, hvor det ender.
Rigtig mange holdledere, trænere og personer fra vores forskellige udvalg som
deltog på HIK KickOff dagen tilbage i juni 2014 havde en rigtig god og
spændende dag, hvor vi diskuterede alt fra økonomi, isplaner, deltagelse i cups,
TAK og Kraftcenter og spilsystemer. Det er helt fantastisk, at man som klub og
formand kan indkalde til et møde i sommerferien, og man får 37 tilmeldinger og
21 afbud – det vil sige, at 58 har reageret og haft interesse for dagens program.
Næste møde for HIK KickOff 2015 er lørdag, den 27. juni 2015.
Med tilgang af Lars Bach som ungdomsansvarlig, har vi nu 2 fuldtidsansatte
trænere i HIK, hvor Dan Jensen fortsat er talentansvarlig.
Både Lars og Dan var involverede i flotte begivenheder omkring juletid, hvor Lars
var nomineret til Team Danmark og Dansk Supermarkeds Talentpris til Sport
2014 i Boxen, og Dan Jensen var sammen med Ernst Andersen og Claus
Fonnesbech og det øvrige Team omkring U20 VM i Canada, som sammen med
4 Herning drenge var med til at skrive dansk VM historie til et U20 VM med
deltagelse i en flot kvartfinale,
Vores Ungdomsudvalg har haft flere arrangementer i sæsonen såsom
juleafslutning, fastelavn og en kostaften med den kendte ernæringsekspert Lone
Vigges, hvor temaet var opskriftning på sejr.

Vores seniorafdeling er helt unik og er helt afgørende for, at vi i fælleskab kan
løfte den omkostning, som er forbundet med at spille ishockey.
I denne sæson fik vi tilgang af et helt nyt seniorhold med 21 tilmeldte spillere,
som trænede mandag aften.

Downlights for 2014/15
Hvis vi havde lukket sæsoen omkring januar måned, hvor vi var mange, som
havde en god fornemmelse ville vi have sluttet med nogle rigtige gode resultater
– men det dejlige og uforudsigelige ved sport og især ishockey er, at vi nulstiller
sæsonen og starter fra nul når slutspillet starter.
Det var derfor lidt af en øv oplevelse, at vores 1. division blev slået 3 – 0 i kampe
mod et velspillende Odense hold i kvartfinalen.
Vores U13 og U20 fik ikke medaljer til DM, selvom vores U20 drenge solgte sig
dyrt – de var gule og blå efter 3 kampe, som desværre ikke gik deres vej. Der var
ikke tvivl om, at Rødovre var bedre i både U13 og U20.
U17 blev nr. 2 i Jylland og kvalificerede sig efterfølgende ikke til DM.
Efter mange succesfulde år med DanHostel Cup Herning i juledagene var der
desværre ikke tilmeldinger nok til dette års cup, og vi var nødsaget til at aflyse.
Det er formentlig enden på et DanHostel Cup Herning for denne gang.
Herning var nomineret til Årets klub ved Danish Hockey Award i august måned,
hvor vi desværre ikke vandt. Det er naturligvis flot at blive nomineret, men jeg og
flere havde ovenpå vores resultater i sidste sæson håbet på mere som en
anerkendelse overfor vores mange frivillige, som i mange år har ydet en

enestående indsats for dansk ishockey og ishockeyen i Herning, men sådan gik
det altså ikke.
Forældreforeningen, som har drevet Shoppen med salg af udstyr til gavn for
rigtig mange, har indstillet deres aktiviteter. Vi arbejder pt. på en anden løsning,
som I vil hører nærmere om, når den foreligger.
Vi afviklede vores aktiviteter i driften af Monte Carlo pr. 30. november 2014, fordi
vi ikke driftmæssigt kunne få det til at hænge sammen. Der var rigtig mange
gode ting, men af hensyn til den videre drift så vi ikke nogen anden udvej end at
stoppe aktiviteten. Det betød også, at vi kom lidt skævt i gang med salg af de
årlige lodsedler, men ved hjælp af holdlederne og Lene M kom vi godt i mål.
Lars og Dan vil senere komme ind på de sportslige resultater og aktiviteter, men
jeg har alligevel følgende status.
U7 og Far og Søn har haft mere end 30 spillere i gang
U9 og U11 har rigtig mange spillere i hver gruppe, som arbejder meget med
skøjteløb og teknik, som er helt afgørende for deres fremtidige glæde ved
ishockeysporten.
U13 har haft et højt aktivitetsniveau gennem hele sæsonen og tog sølv ved LM
U13.2.
U15 kvalificerede sig rigtig flot til DM og fik uvurderlig erfaring til næste sæson,
samtidig med at de vandt en flot guldmedalje ved LM for U15.2
U17 er præget af mange førsteårsspillere, som har fået god erfaring med til
næste sæson.
U20 kvalificerede sig til flot til DM, men fik ikke point selvom deres indsats havde
fortjent bedre.
1. Division var totalt spilstyrrende i grundspillet, men fik ikke gang i spillet i Play
Off, hvor det gælder om at være klar på dagen.
Pigerne blev nr. 1 i Jylland med en sejr over Odense.

Herning spillere på landshold:
•

A Landshold 8 fra Herning – Fortsat A gruppe niveau

•

U20 4 fra Herning – Fortsat A gruppe niveau

•

U18 3 fra Herning – Vinder af B gruppe og kommende A gruppe

•

U17 2 fra Herning

•

U16 3 fra Herning

•

U18 2 fra Herning (Pige)

•

Senior 1 fra Herning (Dame)

Tak til alle spillere, som hver især har repræsenteret Herning på HIK klubhold og
landshold og givet alt og mere til i løbet af sæsonen.
Det er helt enestående igen at være blandt A gruppen for alle 3 landshold, og at
Herning som en af de få, ja måske eneste hockeyby, som formår at levere
spillere til samtlige landshold under DIU.
HIK har mange koordinatorer og opgaveansvarlige, som oftest er placeret
bagved deres computer, men deres arbejde er vitalt og utrolig nødvendigt for at
vores klub fungerer i det daglige, og for at vi har styr på alle vores funktioner:
•

HIK & Summerhockey hjemmesiderne håndteres og udvikles af Seldrup,
som også er med omkring Gamestat

•

Per John som op til denne sæson påtog sig opgaven med vores
kampplanlægning. En opgave med 260 kampe, som vi efter mange gode
år med Pernille har fået hjem til Herning.

•

Henriette har ligeledes op til denne sæson sagt ja til at koordinere vores
egne hjemmekampe med egne klubdommere.

•

Sanne som helt og holdent har været vores kontakt til MCH omkring vores
jobs ved arrangementer i Boxen.

•

Tina som ligeledes er med omkring påsætning af hjælpere til
serveringsopgaver ved arrangementer i MCH.

•

Lene M som helt fantastisk har det overordnede ansvar omkring bestilling
og udlevering af HIK klubdragter samtidig med, at hun holder styr på vores
cafeteria.

•

Lena A som hele tiden er up to date med vores posteringer – så vi hele
tiden har et dag til dag billede af vores økonomiske situation på
indtjeningen og udgifter.

Tak til alle som har været med til at lægge information ud på hjemmesiden og
HIK Facebook, hvor især Anders, Farmer, Jan og Lars har været aktive.
Vi er mange, som har fundet god fornøjelse og indsigt omkring hockeyen i
Herning i disse nyheder.
Tak til forældre og andre frivillige hjælper med kampafvikling og hjælp i cafeteriet,
som altid betyder, at vi har styr på kampafviklingen samtidig med, at det giver en
god positiv oplevelse at gå til ungdomsishockey i Herning.
Tak og skulderklap til alle trænere og holdledere som flere gange i ugen har
været med holdene til kamp eller træning samtidig med, at de deltager eller
møder op, når vi kalder ind til møder, uddannelse eller praktiske opgaver, som
skal løses.
Vi havde i sæsonen besøg af den daværende direktør Michael Andersen fra
Team Danmark, som kun havde positivt at sige om vores arbejde med
ishockeyen i Herning. Han bemærkede også vores faciliteter og forhold, som han
påpegede var på et godt og højt niveau, selvom KVIK Hockey Arena har godt 27
år på bagen.
Dette skyldtes uden tvivl, at vi alle dagligt er med til at holde orden og tage
ansvar for den gamle dame samtidig med, at vi har Danmarks bedste hal team i
Brendle, Carsten, Martin, Rasmus og Birthe, som dag, aften og weekend er
nogle af de mest fleksible halfolk, man kan arbejde sammen med.

Det var også i denne sæson, at Villy og Hardy fik sat foreløbig punktum for vores
renovering og nyetablering af de ydre rammer udenfor HIK Hall of Fame,
samtidig med at Per og Bo fik tilsluttet og sat strøm til de længe ønskede
nøglebrikker, som gør at vi også i perioden off ice har styr på adgangen til KVIK
Hockey Arena.
Jeg vil gerne sige tak til Lars og Dan for samarbejdet og for det arbejde, der er
blevet gjort gennem sæsonen, hvor jeg især er meget glad for det nye set-up, vi
har lavet med information og opfølgning på vores TAK og Kraftcenter. Den måde,
vi fremadrettet har valgt at takle nye spillere til TAK og opfølgningen på de
spillere, som allerede er i programmet, er blevet model for de øvrige idrætsgrene
indenfor Herning Elite. Et stort skulderklap til det arbejde, som er blevet gjort i
vores sportsudvalg, hvor Dan, Lars, Ulrik og Kent er de store katalysatorer.
På sponsorsiden er vi ovenpå et rekord år sidste sæson lykkes med at løfte det
endnu engang – helt enestående og et kæmpe skulderklap til alle de
ambassadører, vi har omkring holdene og i sponsorudvalget, som utrætteligt har
solgt et sponsorat stort som lille, men når vi lægger det det hele sammen, er vi
som hold også her helt enestående.
Stor tak til Gameteq og Erhvervsklubben, fordi de fortsat støtter det arbejde, vi
gør for ishockeyen i Herning.
Vi har i lighed med tidligere år haft et helt enestående samarbejde med Herning
Kommune, DanHostel Herning, BlueFox organisationen, MCH, Herning Skøjte
Forening, Dansk Ishockeyunion, Idrætsrådet Herning, Halpersonalet og Herning
Elite.
Jeg vil også gerne give et skulderklap til mine øvrige kollegaer i bestyrelsen, som
gennem sæsonen har løst egne opgaver, deltaget i møder i mange
sammenhænge både internt og eksternt samtidig med, at vi måned efter måned

har haft energien og modet til at tage de rigtige beslutninger til glæde for
medlemmerne af Herning Ishockey Klub på både kort og lang sigt.
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

