
Beretning for Herning Ishockey Klub 2015 / 2016 
 
  
Velkommen til Herning Ishockey Klub´s generalforsamling i HIK Lounge Optiker 

Wichmann Herning A/S. 

I lighed med sidste år vil I sammen med min beretning for sæsonen 2015/16 

også få et sportsligt indblik, hvor Lars Bach vil berette fra U13 og nedefter og 

Dan Jensen fra U15 og fremefter. 

 

Sæson 2015/16 har været en fantastisk sæson, som helt fra start har haft  

mange og nye tiltag, glæder, resultater og et dødsfald blandt en af vores kære. 

Vores kære æresmedlem Regner Dalsgaard er desværre ikke blandt os længere.  

Regner blev på bedste vis mindet ved den sidste hjemmekamp mellem Esbjerg 

og Herning Blue Fox. Regner var en af pionererne omkring ishockeysporten i 

Herning. Han har været med i de første år omkring opstarten i Herning, hvor 

ishockey var en udendørs vintersport og meget afhængig af at der var frost så 

der var is de kunne spille på. Regner var med dengang, hvor Horsens og 

Silkeborg tilbage i 1956 kæmpende om det jyske mesterskab i ishockey. Regner 

blev æresmedlem af Herning Ishockey Klub i 1987 og har de senere år været en 

trofast tilskuer til hjemmekampene på KVIK Hockey Arena – hjemmebanen for 

Herning Ishockey Klub og senere Herning Blue Fox. 

Lad os alle rejse os og mindes Regnar med et minuts stilhed og mindes hans 

person og indsats for Ishockeysporten i Herning og Jylland. 

Tak 

 

 

 

 

 

 



Den netop afsluttede sæson har været lang og helt igennem fantastisk. 

I modsætning til sidste sæson har vi hentet gode og meget tilfredsstillende 

resultater i alle rækker, samt taget vores fælles aktiviteter og engagement til et 

helt nyt niveau. 

Jeg forstår ganske godt, at det ikke er alle forundt at følge med i alle aktiviteter 

selvom vi er mange som forsøger. 

Der har på alle niveauer været en god og helt igennem fantastisk team spirit til 

glæde for samtlige medlemmer af Herning Ishockey klub.  

 

Highlights for 2015 / 16 

 

HIK Summer Hockey 2015 var fuldt booket. Dette tager vi ikke som en 

selvfølgelighed – Det kræver et stort planlægningsarbejde, men det giver også 

en vis tilfredshed, at vi kan tiltrække så mange spillere og familier, som tager en 

uge med Hockey i Herning. 

Vi har de seneste år haft et godt setup, men som jeg nævnte indledningsvis tog 

vi også her endnu et step op i forhold til tidligere. 

Det hold vi havde omkring instruktører og hjælpere var helt unikt og fungerede 

helt perfekt. En god blanding af NHL, Metalliga, Slovakiet, Tjekkiet, USA og 

vores egne Herning folk fungerede bare. 

Som noget nyt havde vi fået Bernie og Tim til at blive endnu en uge – så også 

vores ældre spillere, samt Blue Fox kunne få en anderledes opstart med en 

anderledes tilgang til træning på is og den fysiske træning udenfor isen. 

 

Vores 2 HIK ”klubhus” busser har igen været omdrejningspunkt for utallige 

oplevelser for vores mange medlemmer. Det er en unik mulighed vi har som den 

eneste ishockey klub i Danmark, hvilket vores hold virkeligt har nydt godt af i år. 

Danmarks bedste bushold sørgede igen for, at vores 2 HIK busser har været klar 

hver eneste uge til kampe i Danmark og med ture til Tyskland, Tjekkiet, Holland, 

Sverige og Frankrig.  



Dette bushold er om nogen grundstenen til alt den succes og de muligheder vi 

får i løbet af en lang ishockeysæson. 

Igen fristes man til at sige - tog vi også her vores aktiviteter til nye højder. I 

februar besluttede vi at skifte bus 12 ud med bus 14. Et skifte vi gjorde af mange 

årsager, men skiftet skete midt i en sæson og i en periode, hvor vi har allermest 

brug for vores egne busser, men det afholdte os ikke fra at gøre det rigtige. 

Der blev brugt rigtig mange timer på at gøre bus 14 klar så den kunne komme på 

landevejen og køre med vores ishockeyspillere. 

Tak til alle chauffører, som 24/7 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.  

 

Vores tilgang til TAK og Kraftcenter er et væsentligt aktiv for vores klubs 

udvikling, men det er også her, at vi gennem nytænkning får flere og bedre 

muligheder for hele klubben. 

Gennem Herning Elite har vi udvidet mulighederne for vores drenge gennem 

samarbejdet med EUX og EUD, hvor vi har fået 7 drenge optaget. 

Vi har fortsat arbejdet med fysisktræner Thomas Bay, som også har været der 

sammen med U15 i løbet af sæsonen. Aftalen med Adam omkring 1. division og 

morgen træningerne har ligeledes været et løft for hele klubben. Det er helt unikt, 

at vi gennem store dele af sæsonen har haft 3 fuldtidstrænere omkring holdene. 

 

Det arbejde som gennem sæsonen er skabt på isen søndag morgen og på U7, 

som endte på godt 30 spillere er endnu en grundsten for vores klub og som gør 

at vi nu har store og gode årgange på vej op i systemet. 

Vores rekrutteringsdag, som I ishockey vendinger hedder løvedag endte på en 

flot 2. plads i den endelige afstemning blandt de øvrige klubber i Danmark, men 

det er efter min bedste overbevisning den mest holdbare løvedag uden 

sammenligning. Stor tak til Lone Jessen og hendes team for alle tiltag, kontakter 

og omsorg for de nye spillere og deres forældre. 



Samtidig med at vi har vores traditionelle rekruttering via U7 har vi de seneste år 

haft et specifikt hold om søndagen, hvis primære formål har været at rekruttere 

små piger ind i ishockey sporten. Dette arbejde har nu båret så meget frugt, at vi 

fremadrettet skal have bemandet en egentlig pigeafdeling, som i højere grad kan 

udvikle og give disse piger mod på mere ishockey og kampe i en helt ny form. 

Hvordan det i praksis kan lade sig gøre vil vi I fællesskab arbejde for i et 

samarbejde med de involverede og de øvrige klubber under Dansk Ishockey. 

 

Tilbage i september havde vi den store hold foto dag, hvor alle hold var på isen 

som hold og hvor vi fik taget et super godt foto af samtlige spillere i Herning fra 

U7 til Herning Blue Fox. 

 

HIK Kick Off dagen var rigtig godt besøgt - vi havde en god lørdag, hvor vi i et 

bredt forum kommer rundt om mange ting, som er svært at formidle i en travl 

hverdag med træning og kampe. Det er her vi drøfter og får input til de 

beslutninger og ændringer vi kommer til at foretage fremadrettet. 

Det giver energi på mere når vi som klub får 42 tilmeldinger og 24 afbud – det vil 

sige, at 66 har reageret og haft interesse for dagens program. 

Næste HIK Kick Off er lørdag, den 11. juni 2016. 

 

 

Af øvrige aktiviteter kan jeg nævne: 

Holing fritidshjem, hvor all børnene kommer forbi KHA en gang om måneden og 

hvor hockeybørnene som går på fritidshjemmet er på is hver onsdag 

eftermiddag. 

Pølsecup op til jul 

U11 opstart- og 15.2 turnering 

U17 DM 

2 x Elitesamlinger 

Unionssamlinger 

Fastelavnsfest 



Herning Bierfest 

Nye HIK klubdragter 

Ny shop i samarbejde med Skatertown 

 

 

Downlights for 2015 / 16 

 

Ingen bemærkning. 

 

 

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

jeg tillader mig at nævne følgende status: 

 

U7 og Far og Søn har fået godt 30 spillere i gang 

U9 og U11 er gode grupper med meget spændende typer som bare vil spille 

ishockey.  

U13 fik en flot bronze medalje i en meget flot og stærk DM weekend. U13.2 blev 

nr. 5 til LM. 

U15 fik sølv til DM, hvor de spillede noget super godt hockey. U15.2 blev nr. 2 til 

LM. 

U17 fik guld til DM på hjemmebane i KVIK Hockey Arena i en total crazy finale 

mod Rødovre, som havde alt en finalekamp skal og kan indeholde. 

U20 kvalificerede sig tidligt til DM, hvor de fik sølv. Ligesom U15 spillede de 

noget flot ishockey, som var til mere end sølv. 

1. Division blev slået ud i semifinalen og vandt efterfølgende bronze over 3 

kampe. Det er helt efter planen med henvisning til den udvikling vi ønsker vores 

spillere skal gennem for at gå fra ungdom til senior. Det miks vi har af unge, 

ældre og Blue Fox spillere var helt som ønsket.  

Pigerne fik som de øvrige hold også en medalje til DM, hvor det blev til bronze.  

Sølv til Blue Fox efter et godt PO, hvor de ”endelig” steppede op. 

 



Herning spillere på landshold: 

• A Landshold 8 fra Herning – Fortsat A gruppe niveau 

• U20 2 fra Herning – Fortsat A gruppe niveau 

• U18 1 fra Herning – Rykkede ud af A gruppen 

• U17 5 fra Herning 

• U16 Havde vi ikke nogen med 

• Pige U18 1 fra Herning  

• Damer Senior 2 fra Herning  

 

Tak til alle spillere for en stærk indsat gennem samtlige træninger og kampe i 

sæsonen og en speciel tak til trænere og holdledere, som gennem hele året har 

været omkring de enkelte hold. Vi kan som klub kun være stolt af de resultater I 

sammen har bragt med hjem til Herning og at I så samtidigt har været på 

udlandsture, som i vores optik er med til at samle spillerene samtidig med at de 

får en god erfaring de kan tage med i deres videre udvikling. 

 

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 

• Per John med planlægning af 271 kampe – også her en stigning.  

• Henriette har hjulpet med at tilsætte dommere på vores egne klubkampe 

med egne klubdommere. 

• Sanne som koordinere vore jobs og kontakt til MCH ved arrangementer i 

Boxen, hvor vi i år har haft 16 forskellige arrangementer. 

• Tina som koordinere vores hjælpere til serveringsopgaver ved 

arrangementer i MCH. 

• Sportsudvalget som har det afgørende ansvar omkring det sportslige på 

samtlige hold og omkring vores TAK- og Kraftcenter 



• 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 sidder med vores regnskab.  

 

Der skal lyde en speciel tak til Jer alle. I har alle kæmpet med de udfordringer 

som vi har mødt Jer med gennem sæsonen med forandringer, flere kampe, 

udskiftning af bus, flere jobs med korte deadlines, nye aktiviteter og tiltag. 

 

Tak til alle som har været med til at lægge information ud på hjemmesiden og 

HIK Facebook, hvor især Jan og Lars har været aktive. 

Begge vigtige medier for vores sport og arbejdet med at synliggøre 

ishockeysporten i Herning. 

 

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. 

 

En ekstra tak skal lyde til vores frivillige trænere og holdledere, som tager det 

store arbejde med afvikling af træninger og kampe, samtidig med at I også har 

energi til at deltage i træner- og holdledermøder, praktiske opgaver, samt 

deltagelse på kurser når tiden tillader det. 

 

I sæsonen havde vi besøg af det samlede Kultur- og fritidsudvalg i Herning 

kommune i forbindelse på den foranstående renovering af KVIK Hockey Arena. 

Det var en rigtig god gennemgang, hvor vi havde mulighed for at vise vores 

lokaliteter frem samtidig med at vi kunne informere omkring de ønsker vi har for 

den kommende renovering, som vil tage fart efter sommerferien. 

 

Vores Zamboni hold på KVIK Hockey Arena ville med sikkerhed også havde fået 

en medalje, hvis der var et DM i haldrift til issport.  



Den fleksibilitet vi alle møder i en travl hverdag hvor Brendle, Carsten, Birthe, 

Rasmus og Martin hver dag arbejder med kampplanlægning, koordinering af 

omklædningsrum, service og ispleje er helt unik og meget afgørende for at både 

HSF, BF og HIK kan dyrke vores sport i dette godt brugte anlæg, som altid står 

klar til den næste aktivitet.    

   

Vores 2 talentsmede Lars og Dan, som har det overordnede ansvar for vores 

spillers trivsel og udvikling har fået rigtig mange ting i gang omkring den daglige 

træning. Vores udvalg i anderledes træningsudstyr er blevet større som sæsonen 

skred frem. Nye mål, bander og udstyr til off ice træning er også blevet tilkøbt og 

benyttes ofte til stor udfordring for vores spillere. 

I sidste sæson havde vi stor fokus på vores set-up på vores TAK- og Kraft 

center, som vi har ambition om at udvide med et endnu tættere samarbejde med 

de øvrige klubber i Jylland, Herning Elite og Blue Fox.  

Med tilgang af Adam har vi afholdt nogle rigtig spændende trænermøder, hvor et 

af temaerne har været spil omkring de 2 mål. Det er virkeligt spændende og 

inspirerende at deltage i disse møder, hvor ens hockey viden fra det sidste 

århundrede virkelig bliver testet og udfordret. 

 

Den store opbakning og den ihærdighed mange har ydet på sponsor siden om 

det er hold, spiller, klub eller sponsorater i HIK Hall of Fame har været helt 

enestående. Som I vil bemærke ved gennemgangen af vores regnskab har det 

givet et rekordresultat til både klubben og de enkelte hold og på mange måder 

også været den indirekte årsag til at vores hold har haft muligheden for at 

komme på ture i ind- og udland, hvilket er det primære formål med både indsats 

og resultat.  

Vores mangeårige sponsor og bidragsyder Gameteq og Erhvervsklubben har 

også i denne sæson givet nogle store sponsorater som er altafgørende for at vi 

kan levere de resultater vi har gjort.  

 



Vi har i lighed med tidligere år haft et helt enestående samarbejde med Herning 

Kommune, Danhostel Herning, Blue Fox organisationen, MCH, Hotel Herning, 

Herning Skøjte Forening, Dansk Ishockeyunion, Reklametryk Herning, Herning 

Idrætsråd, Halpersonalet og Herning Elite. 

 

2016 var også året hvor Dansk Ishockey optog en stor personlighed i Dansk 

Ishockey Hall of Fame. Frits Nielsen blev på fornemmeste vis optaget i Dansk 

Ishockey Hall of Fame på KVIK Hockey Arena i en hjemmekamp mellem Aalborg 

og Blue Fox. Frits startede en ny tid for ishockeyen i Herning da han overtog 

trænerposten tilbage i 80érne og flyttede klubben op på et nyt og uset niveau på 

dette tidspunkt. Mange af de tiltag og vaner Frits indførte dengang styrer vi 

fortsat klubben efter i dag. En stor dag for Frits og hockeyen i Herning. 

Endnu en stor personlighed gav også en stor donation i starten af sæsonen. 

Hugo E mindefond i samarbejde Lions Club Herning uddelte en meget flot 

donation til Herning Ishockey Klub.   

En meget flot solrig sommerdag i Hosebinderlaugets Hus i Dalgasgade dannede 

rammerne, hvor Herning Ishockey Klub blandt andre fik en flot donation i 

forbindelse med deres 50 års jubilæum. Pengegaven blev overrakt af Yrsa, som 

er enke efter Hugo E. 

 

Afslutningsvis vil jeg vil også gerne sige speciel tak til mine øvrige kollegaer i 

bestyrelsen, som med 11 møder i 2015/2016 tager ansvar for Herning Ishockey 

Klub og vores fælles arrangementer med store indtægter, udgifter, aftaler, 

bevillinger og beslutninger som gør at vi hele tiden er på niveau og i fremdrift, 

som også denne beretning og gennemgang har givet et indtryk af. 

 

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 



 

 

 


