Beretning for Herning Ishockey Klub 2017 / 2018

Velkommen til Herning Ishockey Klub´s generalforsamling i HIK Lounge. I lighed med
tidligere år vil I sammen med min beretning for sæsonen 2017/18 også få et
sportsligt indblik fra Lars Bach og Dan Jensen.

Sæson 2017/18 har på mange måder været en helt anderledes sæson end de senere år.
Der har været så mange nye oplevelser, resultater og opgaver, som ikke lige kommer
igen lige med det samme.
Jeg håber derfor, at vi her i Herning nyder og har nydt den forgangne sæson; også
selvom den for den enkelte spiller, enkelte hold eller gruppe sportsligt ikke har været
lige, som man måske havde forventet.
I sportens verden lyver tabellen aldrig, og den viser med al tydelighed, at med den store
arbejdsindsats der er blevet lagt, ender det altid med, at det er de små situationer og
marginaler, som giver slutrestultatet – omvendt er det også det, som er fasinerende ved
at være en del af et sportsligt sammenhold.
Mit budskab skal lyde, at den store arbejdsindsat har været der, og viljen til det helt
bestemt også har været der, men at vi som en ambitiøs Ishockey klub fortsat har ting vi
kan forbedre.

Sæson 17/18 blev ligeså anderledes som jeg havde forventet med nye
trænersammensætninger, holdopbygninger, renovering af Kvik Hockey Arena, kampe i
Jyske Bank Boxen, hvor både Herning Blue Fox og Herning Ishockey Klub deltog med
forskellige resultater til følge. Selv U70 fik en intern test kamp i Jyske Bank Boxen – om
det var blå eller hvid som vandt ved jeg ikke, men ud fra deres fælles oplevelse og artikel
i Herning Folkeblad var det en god oplevelse.

Vi lykkedes også næsten med deltagelse til samtlige DM turneringer, og vores hold har
deltaget i flere inden- og udenlandske turneringer – alle vigtige milepæle, som er vigtige
for ishockeysporten i Herning

I samarbejde med Herning Blue Fox har vi optaget 2 nye medlemmer som
æresmedlemmer af ishockeyen i Herning.

Pagh Mørup og Jørgen Mørup har gennem de sidste årtier været med til at sætte
Ishockey i Herning på Danmarkskortet.
2 fætre med et kæmpe hjerte for lokalområdet og ikke mindst ishockeysporten.
Vi har meget at sige både Pagh og Jørgen tak for:
En bærende drivkraft bag opstart af Erhvervsklubben, moralsk og økonomisk støtte, og
senest en kæmpe drivkraft omkring den igangværende renovering af KVIK Hockey
Arena.
I HIK er vi stolte og glade for den taknemmelighed, vi modtog fra familien Mørup under
kampen mellem Sønderjyske og Herning Blue Fox den 26. januar 2018, hvor det var en
utrolig stor glæde, at vi kunne hylde Jørgen Mørup og trykke hans hånd som tak for alt,
hvad han har gjort, og ligeledes kunne vi hylde Pagh Mørup der i helt samme ånd havde
ishockeyen tæt på hjertet til det sidste. Til ham sender vi en stor og taknemmelig tanke.

Highlights for 2017 / 18

En april aften i Sdr. Felding gav 2 guld medaljer og 1 i sølv til 3 personer som på hver
deres måde har ydet en speciel indsats gennem flere år.
Herning Idrætsråd afholdte sit årlige repræsentantsskab i det legende hus i Sdr. Felding.
Emil Møller var nomineret og vandt Spar Nord prisen som årets unge idrætsleder.

Virkelig velfortjent når I som jeg kender Emil. God personlig tilgang, omhyggelig og
fantastisk velforberedt – alt dette sammen med at Emil bare er en god person at være
sammen med.
Det var derfor med stor glæde og stolthed, at jeg på vegne af Emil modtog denne pris
eftersom han var med U15 i Tjekkiet på dette tidspunkt.
Kent Andersen var indstillet til prisen som årets frivilligpris.
Her skulle jeg op igen men I en noget ældre version – Kent havde desværre en af hans
sjældne afbud fordi han var optaget i en anden sammenhæng.
Prisen som årets frivillig uddeles til en passioneret frivillig som med en ekstra indsats
sikrer at andre medlemmer får en ekstraordinær idræts- og foreningsoplevelse.
Kent har gennem snart 50 år været en agtet personlighed i Herning Ishockey Klub først
som spiller og dernæst som leder.
Kent var en af ide personerne bagved TAK linien på Sønderagerskolen og Kent er fortsat
involveret men er nu primært inde over eliteklasserne, hvor han utrætteligt kombinere
ishockey med uddannelse, ophold og bolig.
Kent er med hans personlighed og dedikerede indsats med til at skabe nye
bekendtskaber og muligheder for Herning ishockey klub. Arbejdet med de unge
mennesker fra ind- og udland, deres forældre, de forskellige uddannelser, sponsorer og
Herning Elite er en stor del af Kents passion.
Kent er dagligt i gang med at sikre andre mennesker en ekstraordinær idræts- og
foreningsoplevelse.
Jacob Jessen var indstillet til Talentprisen som gives til en lovende ung idrætsudøver
eller hold, der har haft et gennembrud i det forgangne år. Prisen gives af Ringkøbing
Landbobank.

Jacob har spillet ishockey siden han var 2 år gammel og har i indeværende sæson været
med omkring Herning Blue Fox i metalligaen og var en del af Danmarks U20 Landshold
som spiller VM i Buffalo USA henover jul og nytår.
I HIK er vi stolte over nomineringen af Jacob og håber, at tror på han vil fortsætte sin
flotte udvikling.

Igen startede vores sæson med vores første store aktivitet og event HIK Summer Hockey
Camp 2017.
Vi var tilbage i uge 32, som faktisk er den uge som passer os bedst.
Endnu engang var det lykkes os at sammensætte en trænerbesætninger ud over det
sædvanlige. Der var både nye og kendte ansigter – fællesnævneren var fortsat NHL.
Matt Bertani og Marc Champagne fra New York Islanders havde vi også besøg af i 2016
og Matt havde taget Bill Downey med som var super god på isen.
Alle tre gode, kompetente og fantastiske mennesker at arbejde sammen med.
Bill har i øvrigt sagt ja til at deltage i 2018 i samarbejde med Marc og måske endnu en
tidligere kapacitet som tidligere har været her. Mere omkring det senere.
En fuldt booket camp af unge ishockeyspillere, masser af istræning og spændende off
ice aktiviteter, som afslutningsvis blev lukket af med den store grill fest fredag aften
med den velsmagende grillmenu fra Hotel Herning og holdkampene lørdag.
Et flot punktum på en velgennemført hockey camp uge i Herning.

Lørdag, den 30. september var der ikke meget ishockey på programmet, men der var
gang i rigtig mange frivillige som stillede op for at hjælpe med afviklingen af Bierfest
Herning.
Et kæmpe setup for en ishockeyklub, men den blev afviklet helt fantastisk i samarbejde
med vores faste leverandører.

Tusind tak for opbakningen til alle de friillige og tak til alle som kom og støttede HIK i
denne event.
Det betyder også efterfølgende, at vi ønsker en situation hvor vi kan afvikle vores kampe
udfra et sportsligt hensyn og ikke om der er salg i baren. Et punkt vi ikke er enige om
blandt medlemmerne i Dansk Ishockey.

Igen fristes man til at sige - har der været god styring af vores bushold.
De har på vanlig stil serviceret vores 2 busser og vi har været på landevejen med egne
chauffører i godt 56 tusinde km + det vi har lejet hos Brøchner i Sunds
Tusind tak for jeres kompetente og ihærdige indsats – det betyder bare så meget.
Stor tak til vores faste chauffører og vores bushold Jens, Preben, Villy, 2 x Erik, Tom,
Lars, Hardy og en håndfuld eksterne, som i situationen også giver en hånd med.
Vores gamle Zamboni som er sendt på pension har vi nye og spændende planer med.
CD og Villy har taget den med på værkstedet og efter planen skulle der i 2019 komme
noget nyt ud af det som ikke tidligere er set på dansk is.

Vores team omkring U7 og vores HIK Løveprogram, som var vores moment of fame med
en stensikker 2. plads i sommerens Hockey Award i Herning Kongrescenter, har igen
gjort gjort det outstanding. Det er denne gruppe som sammen med alle HIK
ambassadører skaber fremtiden for HIK.
Lone Jessen og hendes team fik gennem sæsonen samlet et U7 hold på godt 30 spillere
– en lille fremgang i forhold til sidste sæson.
Et afgørende fundament for en ishockey klub som vores med en samlet størrelse på 466
medlemmer.

Af øvrige aktiviteter kan jeg nævne:
August
CCM Camp
Summer Hockeycamp
Besøg af Stavanger U16
Besøg af Stavanger U20

September
U17 Puljeturnering

Oktober
U14 Unionstræning
HIK Fotodag

November
Elitesamling

December
Pølsecup

Januar
Elitesamling

Februar
DIU Trænerseminar
4 Nationers turnering - Senior Landsholdet

Marts
U17 DM
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Jeg vil her starte med en god histore omkring vores Kick off tilbage til den 10. juni, hvor
vi igen havde en fælles HIK mødedag, hvor meget blev diskuteret og dagen blev afsluttet
på Filskov kro og deres fremragende fodbold golf bane – Vores opfølgning på mødet var
desværre mangelfuld og skal fremadrettet være bedre.

Det er ikke nyt og uvant for de pågældende Canada hold at de modtager afbud. Jeg
notere mig bare, at man som hockey interesseret ikke vælger at deltage i denne tur,
som på mange områder er enestående. Bestemt noget vi skal undersøge og forholde os
til.

Vi skal blive bedre til at dele hinandens oplevelser på vores HIK hjemmeside. Der er
mange som fortsat søger informationer denne vej og så giver det efter min mening en
god indlevelse i de mange oplevelser vores medlemmer har gennem HIK.

Årsagen til alt det her er vores spillere og trænere – uden jer var vi alle meget fattigere
på opleverlser, opgaver og venskaber. I skal sammen med vores øvrige ledere og
frivillige have tak for jeres indsats gennem sæson 2017/18.
En speciel tak skal lyde til de mange af jer, som har været initiativ tager til de forskellige
udlandsture som vores HIK spillere har været på. Der har været busture til Holland,
Tyskland, Sverige og Tjekkiet.
Det lyder måske ikke af meget og måske tillægger alle det ikke samme værdi som jeg
gør, men det er ikke alle sportsklubber, som har og vægter denne mulighed, men
vigtigst, så er det med til at skabe nogle gode ishockeyspillere og mennesker som ser

verden anderledes og lærer at vinde og tabe samt håndtere situationer, som de ikke er
vandt til.
Også U7 var på tur til Malmö i nogenlunde samme omgivelser som sidste år – det
forhindrede ikke de samme spillere i at deltage igen selvom de havde været der en gang
tidligere.

En storTak 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.

I Herning har vi rigtig mange faste og ansvarsfulde frivillige, som gør en kæmpe
indsats og forskel.
Ja – vi har også de modsatte og det ser jeg som noget helt naturligt eftersom HIK
på alle måder er et spejl af det øvrige Danmark.
Men - dette lille smil, den positive kommentar, den nødvendige indsats eller ide
– ja årsagerne kan være mange, men de er alle sammen med til at gøre
oplevelsen mere nærværende og indsatsen mere værdsat.
Vi kender dem alle, men de har taget endnu en sæson og tusind tak for det.
•

HIK & Summerhockey hjemmesiderne håndteres og udvikles af Jan Seldrup.
Selvom Jan har fulgt Mathias i Esbjerg Energy så har han bestemt ikke sluppet
kontakten til HIK.

•

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 samme antal jobs som tidligere år.

•

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

•

Et nyt udvalg er blevet dannet i løbet af sæsonen. Vi har haft flere inviterede,
men det er Helle Winding og Kent, som har fået sat nogle virkelig spændende
Fondsansøgninger i søen.

•

Lene M som gennem sæsonen har håndteret bestilling og udlevering af HIK
klubdragter samtidig med, at hun har været tovholder på vores salg af lodsedler
som i øvrigt som noget nyt skete i samarbejde med Herning Skøjteløber forening.

•

Lena A har været en yderst kompetent og vigtig bogholder som utrætteligt har
håndteret vores regnskab gennem sæsonen.
Der er foretaget 7300 posteringer
Fremsendt godt 320 fakturaer
1000 indbetalinger og godt 1150 bilag.

•

Weis som i sin egenskab af at være kasser er dybt involveret i kontingent,
tilskudsregler, stævne- og turneringsregnskaber, samt økonomi generelt

Vi har i lighed med tidligere år haft et helt enestående samarbejde med Herning
Kommune, Danhostel Herning, Blue Fox, Erhvervsklubben, Fonden for Herning Isstadion,
MCH, Hotel Herning, Dansk Ishockeyunion, Reklametryk Herning, Herning Idrætsråd,
Herning Elite og vores faste gruppe af ismænd.

I denne sæson har vi gennem vores arrangement i Fonden for Herning Isstadion oplevet
et enestående samarbejde med CC og deres samarbejdspartnere omkring den
igangværende renovering af Kvik Hockey Arena.
Vi er ikke på flade fødder når vi taler ny- og ombyg eller renovering, men denne gang
har alle involverede et ekstra gear, stærk indlevelse og et ansvar på alle niveauer som
gør vi kommer til at stå med et efter min mening super godt resultat sidst i 2018.
Det isstadion vi fik bygget tilbage i 1988 og hal 2 i 2003 bliver nu samlet i en stor enhed,
som faktisk godt kunne have været tegnet og tænkt sådan fra starten af – Det er store
ord, men så godt bliver det.

En dynamisk process, hvor alle parter har budt ind og taget ansvar. Hver gang der har
været ændringer og dem har der været mange af – har det hvergang været til det bedre.
Stor tak til Herning Kommune, Niras, CC Contractor og deres samarbejdspartnere, Blue
Fox og HIK

På en generalforsamling og efter en lang sæson, som slet ikke er ovre endnu, skal vi
traditionen tro og efter foreskrifterne se tilbage, men jeg kan garantere, at vi også
allerede nu har den næste sæson i tankerne og er klar til at trække i arbejdstøjet og få
tingene finpuset og gøre endnu bedre for vores spillere og medlemmer generelt.
Som I senere vil erfare har vi været nødt til at justere kraftigt på vores indtægter og
udgifter – alt er foretaget i troen på, at vi som klub ønsker udvikling og fremgang
fremfor tilstand og tilbagegang.
Forberedelse til sådan en udfordring kræver mere end bare ord som ”udfordring og
innovation” og kan i mange sammenhænge bare være tomme ord, men sættes det
sammen med hårdt arbejde, tålmodighed og mod giver det en helt anden dimension.
Det fordrer, at vi alle arbejder for samme sag og gennem vores dagligdag udviser klubog holdånd, ekstremt mod, daglig udholdenhed og bruger de evner, vi hver især
besidder.
Med den mentale og stærke økonomiske kraft, vi i fællesskab har bygget op, er vi efter
min bedste overbevisning klar til håndtere ord som udfordring og innovation.

Afslutningsvis vil jeg også gerne sige en speciel tak til vores medarbejdere Lars og Dan,
samt mine øvrige kollegaer i bestyrelsen.
Ingen tvivl om, at der er blevet lagt et stort arbejde gennem sæsonen og jeg har en
forventning til, at vi med de planer og den struktur vi har lagt står bedre rustet til den
kommende sæson.

I er som altid velkommen til at stille spørgsmål til beretningen eller i øvrigt, hvis der er
emner, I ønsker uddybet.

En passende afsluttende replik kan være ”The heros are coming”
Og når vi mødes igen kan det være ”The heros were here”
Fedt at tænke på det som rammer Herning og Hockey Danmark, samt at det også
kommer til at involvere vores faciliteter på Kvik Hockey Arena

Tak for ordet
M

1. Valg af diregent
Ole Østergaard
Hvem tager referat ??
2. Beretning v/mim
Begge sportslige også ved mim
Lars, DJ, KA og JB er til møde i Herning Elite
3. Økonomi ved lbr
4. Indkomne forslag – der er ikke komme nogle mig bekendt
Herunder orientering omkring kontingent – det vil være det eneste jeg vil
orientere om – hvis ikke der kommer spørgsmål
Jeg bør nok informere omkring TAK og Kraft når udvalget ikke har fået det
meldt ud……..
5. Valg
Lund og Pade modtager ikke Genvalg
Bestyrelsen indstiller Martin Pyndt og JP (De præsentere begge sig selv)
6. Revisior
Genvalg og styres af Ole
7. Eventuel
Tak for valget og tid for en ny formand efter 10 år – sker en overlevering i løbet
af den kommende sæson
8. Generalforsamling afsluttes

