Beretning for Herning Ishockey Klub 2016 / 2017
Velkommen til Herning Ishockey Klub´s generalforsamling i HIK Lounge.
I lighed med tidligere år vil I sammen med min beretning for sæsonen 2016/17
også få et sportsligt indblik fra Lars Bach og Dan Jensen.
Sæson 2016/17 har på ny været en god og speciel sæson, som jeg vil komme
ind på senere. Endnu et ishockey år med gode indsatser fra mange har resulteret
i forbedringer for den enkelte spiller, leder og træner, samt forbedringer i vores
program, som rækker langt frem i tiden.
Vi oplevede desværre også et dødsfald blandt en af vores kære.
Én af ishockeysportens store lokale personligheder i Herning er desværre ikke
blandt os længere.
Pagh Mørup var en stor personlighed og en stor støtte af og for ishockeysporten i
Herning. Vi mindes ham som en god ven af huset, sponsor og tidligere
bestyrelsesmedlem.
Lad os alle rejse os og mindes Pagh med et minuts stilhed og mindes hans person og
store indsats for Ishockeysporten i Herning.
Æret være Pagh Mørup´s minde

Tak

Den sæson vi lige har afsluttet blev ikke så lang, som vi havde håbet, men vi
startede også tidligere, end vi har gjort tidligere. Det at vores faste team af
ismænd gjorde det muligt, at starte op i uge 29, ser jeg som endnu et godt og
forbedret tiltag, som giver vores spillere mulighed for at starte op tidligere efter en
god lang og tiltrængt sommer.
Jeg vil i lighed med mine tidligere beretninger tage Jer med på en spændende
rejse gennem high- og downlights for Herning Ishockey Klub.
Efter en resultatmæssig mere end godkendt sidste sæson, hvor alle hold var
inden for skiven, vidste vi godt, at den ville blive svær gentage.

Highlights for 2016 / 17
Hockey Award 2016 den 10. juni er en dato vi i Herning sent vil glemme.
En fantastisk sommerdag blev afsluttet på festligvis i selskab med hockeyfolk fra
hele landet i MCH Kongrescenter.
HIK var nomineret i 3 katagorier og vandt.
HIK var nomineret til årets klub og gik med titlen med baggrund i de flotte
resultater, som vores hold havde præsteret gennem sidste sæson.
Dan jensen var nomineret og tog titlen som årets træner i et meget flot selskab.
Vores HIK Løvehockey var også nomineret og fik en flot andenplads, men det
tilskriver jeg også som en sejr for de involverede personer fra HIK.
Aftenen blev taget til nye højder, da Dan Jensen blev optaget i Dansk Hockey
Hall of Fame – En helt igennem flot anerkendelse for det arbejde, Dan har udført
både på og udenfor isen. Dan gør hermed Frits selskab i dette fine selskab af
Danske Hockey koryfæer.

Dagen efter Hockey Awarden havde vi HIK Kick Off, hvor vi mødtes i
Erhvervsklubbens lokaler for at diskutere og informere hinanden omkring kendte
og nye udfordringer for HIK.
En god dag hvor alle frivillige ledere er inviteret til en dag, hvor bestyrelsen har
sat et program sammen, men hvor alt i princippet kan diskuteres.
Et af punkterne var HIK refresh, som kort betyder, at vi trods egenskaben af at
være årets klub fortsat har en forventning om at udvikler os.
Som tidligere år startede vores sæson med vores første store aktivitet og event
HIK Summer Hockey Camp 2016.
Vi havde rykket vores camp frem til uge 31 på grund af den nye skolereform,
som betyder, at skolerne har en noget uens skolestart, end vi har set de tidligere
år.
Vi havde en ny besætning af NHL trænere klar. Matt Bertani og Marc
Champagne fra New York Islanders var et nyt og spændende bekendtskab for
os, og de svigtede ikke vores forventninger.
En ny fuldt booket camp af forventningsfulde unge havde en fantastisk uge i
Herning, som kun klappede ved hjælp af en god planlægning og rigtig god hjælp
af de mange frivillige, som havde valgt at bruge op til en uges ferie på at give
vores gæster og egne spillere en god og anderledes NHL Hockeyoplevelse i
Herning.
Fredag til vores store grillaften var vi igen begunstiget af godt vejr, Bøjgaard i
topform sammen med vores store Herning drenge. Vores garage var endnu
engang fyldt med alle spillere og deres forældre, som nød en god grillmenu fra
Hotel Herning.
I august havde vi besøg af 2 hold fra Stavanger, som havde valgt at komme til
Herning på en træningslejr, hvor de blandt andet spillede mod vores U20 og 1.
division. Denne henvendelse fra Stavanger er vi meget stolte og ydmyge over og
tilskriver det vores fælles evne til igen god planlægning, samt vores unikke
faciliteter på KVIK Hockey Arena.

I Herning har vi gennem mere end 4 årtier været begunstiget af vores egne
busser. Jeg er af den mening, at der ikke har været en formandsberetning, hvor
vores bushold ikke er blevet nævnt, som en outstanding gevinst for vores klub.
Ikke nok med at det gør, at vi kan deltage i de danske turneringer, så giver det
også vores hold en unik mulighed, som ikke er muligt i andre danske klubber, at
komme uden for Danmarks grænser og spille ishockey – lille som stor.
Det at vi i sæsonen har mulighed for at sende vores spillere udenlands til
Sverige, Tyskland, Tjekkiet og Holland er en vigtig og væsentlig del af deres
personlige- og ishockeyudvikling.
Det gav os også en god mulighed for at fylde den ene bus op med
ungdomsspillere og køre til Vojens for at overvære en træningskamp mellem
Danmark og Norge op til VM 2017.
Samspillet mellem vores frivillige chauffører, HIK og busholdet betyder, at alle
trygt kan sende deres børn på Hockey tur i ind- og udland.
Stor tak til vores faste chauffører og vores bushold Jens, Preben, Villy, 2 x Erik,
CD, Tom, Lars, Hardy og en håndfuld eksterne, som i situationen også giver en
hånd med. Alle sammen personer som uden sidestykke udfører et stort stykke
frivilligt arbejde for HIK.
HIK TAK og Kraftcenter program er noget af det, vi arbejder meget med i
øjeblikket. Der er kommet nye og skærpede krav fra Herning Elite, som vores
sportsudvalg siden jul har arbejdet med. Alle sammen gode tiltag, som vi har hilst
velkommen, og som vi forventer os meget af.
Det er også i TAK og Kraftcenterprogrammet, vi ser en ny trend i Danmark og fra
udlandet. Det er ikke længere forbeholdt for vores kollegaklubber på Sjælland, at
spillere flytter rundt mellem klubberne eller tager udenlands. Det er også noget
som sker i Jylland og mellem de jyske klubber.
Kent Andersen er en stor og utrættelig drivkraft i arbejdet med vores spillere og
de forskellige skoletilbud. Jeg er som person og formand stolt af at være på
samme hold som Kent, som hver uge er i kontakt med de forskellige skoler for at

skabe en mulighed for den enkelte spiller for at kombinere en
ungdomsuddannelse med at spille ishockey i Herning.
Vores team omkring U7 og vores HIK Løveprogram har gjort det outstanding.
Det er denne gruppe som sammen med alle HIK ambassadører skaber fremtiden
for HIK og betyder, at HIK fortsat har en fremtid som ishockey klub.
Lone Jessen og hendes team fik gennem sæsonen samlet et U7 team på godt
27 spillere samtidig med, at de også fik sendt nogle videre til U9 og U11.
Denne kompetente tilgang til nye forældre og deres børn er starten på en
forhåbentlig lang tilværelse som medlem og frivillig i Herning Ishockey Klub.
Af øvrige aktiviteter kan jeg nævne:
U18 Landshold spillede mod Frankrig
U11 Opstart
HIK Fotodag
Herning Bierfest
Puljestævne
Unionssamlinger
2 x Elitesamling
Pølsecup op til jul
U15 DM

Downlights for 2016 / 17
Vi har fortsat et behov for et Ungdomsudvalg til at samle klubben omkring fælles
oplevelser.
Bemanding til Pay and Play
Nedgang i sponsorsalg selvom vi er på et højt niveau
Flere kampe på hverdage, som blev nødvendig fordi der ikke var andre
muligheder.
Jeg vil gerne på vegne af Herning Ishockey Klub sige tak til alle spillerne og
trænere for en god indsats i den forgangne sæson, som på rigtig mange områder
sluttede med gode oplevelser og gode resultater.
I er kimen i Herning Ishockey Klub og årsagen til, at vi også i denne sæson har
gjort os bemærket på isen i ind- og udland.
Selvom I senere kommer til at høre de sportslige indlæg fra Lars og Dan vil jeg
ikke undlade at nævne:
U7 og Far og Søn har godt fat, og U7 var en tur i Malmö
U9 og U11 var også på tur på til henholdsvis Amager og Malmö. Her har vi
fortsat plads til nye spillere, men for begge årgange har vi en god og kompetent
ledergruppe tilknyttet.
U13 var samlet på tur til Karlskrona, og til LM fik holdet en flot 1. plads i en
velspillet turnering.
U15 var på en samlet tur til Tjekkiet og fik ligesom U13 en 1. plads til LM.
På hjemmebane til DM tabte HIK til Rødovre i en velspillet finale og tog en flot 2.
plads.
U17 blev slået ud i kvalifikationen til DM og fik ikke mulighed for at forsvare
guldmedaljen fra sidste sæson.
U20 kvalificerede sig tidligt til DM og byttede sidste års sølvmedalje ud med en
velfortjent guldmedalje med 3 sejrer ud af 3 mulige.
Samlet set den 3 guldmedalje for HIK – Flot

1. Division blev slået ud i kvartfinalen og nåede hermed ikke det ønskede mål for
sæsonen.
Pigerne spillede sig til DM weekenden, men endte uden for medaljerækken i
modsætning til sidste år, hvor det blev til 3. plads.
BlueFox tabte deres kvartfinale og sluttede sæsonen meget tidligt.
Vores seniorhold holder et fortsat højt niveau af antal spillere, som på samme
niveau som de yngste hold træner 2-3 gange per uge.
Tak til alle ledere og frivillige som sæsonen igennem udfører et stort stykke
arbejde for, at alle aktiviteter omkring Herning Ishockey Klub fungerer.
Flere af vores ledere har ikke længere børn eller unge tilknyttet klubben, men de
stiller fortsat op og gør en uvurderlig indsats for klubben. En speciel tak for det.
Som I senere vil opleve, er vores aktivitet med HIK cafeteria et stort aktiv for alle
brugere, hvor især vores gæster er begejsteret for vores flotte udvalg og lave
priser.
I Herning har vi mange, som gør en ekstra indsats og har påtaget sig et
ansvarsområde, som gør, at tingene bliver lettere for alle os andre.
Det er vi alle rigtig tilfredse med, og det gør bare hverdage lettere, at disse
koordinatorer og opgaveansvarlige løser disse opgaver:
•

HIK & Summerhockey hjemmesiderne håndteres og udvikles af Seldrup
og er i sæsonen blevet opdateret til en ny og mere mobilvenlig udgave.

•

Per John med planlægning af alle HIK kampe.

•

Sanne som koordinerer vore jobs og kontakt til MCH ved arrangementer i
Boxen, hvor vi i år har haft 19 forskellige arrangementer.

•

Tina som koordinerer vores hjælpere til serveringsopgaver ved
arrangementer i MCH.

•

Alle øvrige udvalg

•

Lene M som gennem sæsonen har håndteret bestilling og udlevering af
HIK klubdragter samtidig med, at hun i samarbejde med Ruders holder
styr på vores cafeteria.

•

Lena A som kompetent håndterer vores regnskab, som i øvrigt roses af
vores revisor for korrekt bogføring.

Stort tillykke til Emil Møller for hans flotte nominering til årets ungdomstræner
under Idrætsrådet Herning.
Stort tillykke til Herning Ishockey Klub med 70 års jubilæum tilbage i februar.
Planen er, at der kommer en fælles event for ungdommen først i den nye sæson.
Også en stor tak for min egen nominering til Årets Idrætsleder i Herning
Kommune. Det var en fantastisk aften og oplevelse at modtage denne pris i
selskab med øvrige vindere fra forskellige sportsgrene i Herning Kommune.
Tak for de fine hilsner og tilkendegivelser.
Tak til alle som har været med til at lægge information ud på HIK hjemmeside og
HIK Facebook, artikler på Hockeysites, magasiner og aviser, hvor især Jan og
Lars har været aktive.
Det er vigtigt for vores synlighed, at vi alle bidrager med indlæg, og hvad det nu
hedder på alle mulige forskellige sociale medier.
KVIK Hockey Arena var vært for årsmødet for Isstadions i Danmark, hvor
Brendle, Martin, Rasmus og Carsten deltog, og i samarbejde med HI fik sat et
godt program sammen.
De har allerede meldt deres ankomst igen - når vores nye renoverede arena står
klar i sæsonen 18/19.
Vi har meget at glæde os over og være stolte af. Uden sammenligning driver vi
en stor ishockeyklub med outstanding resultater og har 4 fast tilknyttede trænere
i Dan, Lars, Adam og Pisar, vi har vores egen vognmandsforretning, vi tager
ansvar for drift af Fonden for Herning Isstadion, samt afvikling og planlægning af

mange kampe og events, samt en masse frivilligt arbejde udenfor HIK men for
HIK.
Disse resultater tilskriver jeg, at vi har en god stabilitet og en ydmyg tilgang til
opgaven.
Alt dette er vi ikke alene om:
Vores Zamboni hold gør, at KVIK Hockey Arena fungerer langt bedre, end vi
oplever andre steder, og at vi kan dyrke ishockey og skøjteløb i begge haller på
et timemæssigt højt og fleksibelt niveau.
Samarbejdet med BlueFox er ret enestående, hvor samarbejdet med Torben,
Poul og Cliff er meget værdsat og foregår i et åbnet og ærligt samspil til gavn for
Hockeyen i Herning.
Et velfungerende samarbejdet i Fonden for Herning Isstadion, hvor både HSF,
BF, HK og HIK deltager i det fælles arbejde.
Vi har i lighed med tidligere år haft et helt enestående samarbejde med Herning
Kommune, Danhostel Herning, Blue Fox Bestyrelse, Erhvervsklubben, MCH,
Hotel Herning, Herning Skøjteløber Forening, Dansk Ishockeyunion, Reklametryk
Herning, Herning Idrætsråd og Herning Elite.
Afslutningsvis vil jeg også gerne sige en speciel tak til vores medarbejdere og
mine øvrige kollegaer i bestyrelsen, som med mange interne og eksterne møder
har arbejdet for at holde HIK på niveau og få sæson 16/17 i mål med et ganske
godt slutresultat til følge. I har bidraget fremragende på hver jeres områder.
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

