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Bestyrelsen 2018:
Formand:

Finn Thaagaard

23 24 24 10

Næstformand:

Jens Andersen

23 31 91 08

Sekretær:

Johnny Larsen

51 50 81 47

Johnny Holmen

30 70 80 56

Morten Nielsen

25 46 71 56

Årets HBer 2017:
Claus Larsen, Hundelev.
Henrik Rom Nielsen, Vittrup.
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Kasserer:

Majken Sørensen

60 91 53 63

Kampfordeler:

Jesper Andersen

20 86 92 13

Baner + udenomsareal: Ulrik Petersen
Lars Jakobsen

23 29 30 41
30 65 04 08

Hjemmeside + klubblad: Henrik Lohse

40 23 60 85

Årsberetning 2018.
Ja så er der endnu gået et år hvor
der har været en del udfordringer
i Hundelev Boldklub
Fodbold.
U6-u7 blev trænet af Marie
Pedersen. Der er ca. 12 børn. og
de har haft mange hyggelige
timer på skolen vi prøver at få et
samarbejde i gang med GVL
Løkken i 2018 for at se om vi kan
få flere børn i gang.
U10/U11 blev trænet af Henrik
Eriksen samme med 2 trænere
fra GVL Løkken. de var 12-16
spillere. Det gik rigtigt godt
spillemæssigt, hvor det i foråret
2017 er blevet til 2 hold i A
rækken.
Senior afdelingen kører over al
forventning vi har 6 senior hold.
Serie 5, Serie 6, Oldboys, Veteran,
Damer C2 og Damer C3. dette må
siges at være flot for så lille en
klub.
Jubilæum.
I september blev der holdt 50 Års
jubilæum med mange af
klubbens gamle spillere. Der var
ca. 130 gæster til receptionen

I november blev der holdt
afslutningsfest i klubhuset for
seniorspillere og det blev en
rigtig god fest med omkring 45
tilmeldte. En stor tak til alle for en
god aften.
Landsbypedellen.
Har løst de opgaver han har fået,
desværre
har
vi
ingen
landsbypedel pt. da Klaus
stoppede i juni pga. overgang til
efterløn.
Idrætsuge.
Den blev afholdt onsdag, torsdag,
fredag og lørdag i uge 24 og dette
må siges at være en succes med
et rigtigt godt resultat. Onsdag
aften var der foredrag med
Preben Elkjær med 150 gæster.
Der var ca. 180 til spisning lørdag
aften.
Løkken Koncert.
Koncerten var oppe på samme
niveau som i 2016 med et rigtigt
godt overskud. Det kommer
Majken nærmere ind på i
regnskabet.

3

4

Til slut vil jeg gerne sige tak til
bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til Støtteforeningen for det
kæmpe stykke arbejde i gør for
vores ungdomshold. Tak til alle
vores sponsorer og alle de
frivillige hjælpere til i idrætsugen
og til Løkken Koncerten.

En stor tak til Mette S, Martin J og
Birte G for alt forarbejdet til
koncerten. Til sidst en stor tak til
Majken for det store stykke
arbejde med regnskabet.
En stor tak til alle omkring
klubben.
Finn Thaagaard
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Hundelev Boldklub forsøger i år at
skrue tiden nogle år tilbage og byder
igen på levende musik til festaftenen i
idrætsugen d. 16. juni.
Det populære band Straight, som er
et 4 mand orkester med lidt lokale
rødder, kommer og underholder med
en god blanding af populærmusik fra
60.erne og frem til 00erne. De har bl.a.
Beatles, TV2, Gasolin på setlisten, så
sæt allerede nu X i din kalender og få
en hyggelig aften med masser af god
musik.
Der er fri entre til arrangementet, som
delvist er sponsoreret af Løkken
Blikkenslagerforretning, Raunsmed
Hotel Lyngby Mølle, Café Slugten
Lønstrup samt Løkken Glas. SU Auto,
Sdr. Harritslev, har leveret skilte.
Før musikken starter, er der kl. 18.30
mulighed for at købe helstegt
pattegris med div. tilbehør.
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U10 og U11 drenge
U10 & U11 drenge fungerer som
et
klubsamarbejde
imellem
Hundelev B og GVL Løkken. Vi
arbejder med en trup på 16 drenge
og spiller DBU turneringskampe i
A-rækken.
Holdet har trænet hele efteråret og
vinter 2 gange om ugen, en gang
ude og en gang inde.
Sæsonen startede i januar med
deltagelse i Aabybro Cup

udendørs på kunstbane. Denne
turnering vandt vi efter hårde og
jævnbyrdige kampe.
Holdet klarer sig fint i A-rækken.
Vi spiller nogle meget spændende
og jævnbyrdige turneringskampe.
Mit indtryk er at vi har den
mindste trup til at køre med et
særdeles konkurrencedygtigt Ahold nord for fjorden - dvs. der er
tale om nogle meget dygtige og
vedholdende drenge.
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I Kr. Himmelfarts ferien deltog
holdet i Gøteborg Cup. Her vandt
vi 6 ud af 6 kampe, der var tale
om
særdeles
hårde
og
spændende kampe med et fint
lige niveau holdene imellem.
Turen gik virkeligt godt.
Sammenhold og venskaber er
blevet styrket i den i forvejen
meget
velfungerende
drengegruppe. At turen kunne
realiseres, skylder vi Hundelev B,
HB's Venner og GVL Løkken en
kæmpestor tak for.

som repræsentant for Hundelev
B. Samarbejdet omkring holdet
og klubberne imellem fungerer
efter min bedste overbevisning
rigtigt godt - et rigtigt godt
eksempel på et velfungerende
klubsamarbejde.
I den nære fremtid skal vi spille
hjemme på stadion i forbindelse
med idrætsugen i Hundelev B og
senere på sommeren deltager
holdet i Dana Cup i Hjørring.
Med venlig hilsen

Vi er tre trænere omkring holdet
Metin Ayunal og Charlotte
Højrup fra GVL og undertegnede

Henrik Eriksen
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Gadefodbold
fra kl. 19.00 – ca. 21.00

på Gølstrup Stadion
Onsdag 13. juni – i Idrætsugen

K.O.M. og vær med til kåring af årets
gadefodboldhold 2018.
•
•
•
•

Snak med din nabo og tilmeld jer.
Man kan være både børn og voksne på banen.
Der spilles på 7-mands- og evt. 5-mands hold.
Man må gerne tilmelde sig som enkelt person, vi laver et hold på
aftenen.

Tilmelding til
Helle Terkelsen: 24 40 05 77
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IDRÆTS
UGE
&

Sparekassen Vendsyssel Cup

13. - 16. juni 2018
Turneringsleder: Johnny Holmen 30 70 80 56.
Ret til ændringer forbeholdes!
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MEGA BORDFODBOLD

Prøv dine færdigheder på banen…
15

HUSK
Stort teltbal lørdag aften – fri entré!
Menu
Helstegt gris
m/ flødestuvede kartofler & grøn salat.

Spis alt hvad du kan, Kun kr. 120,Alle er velkommen, også jer
der ikke kommer i klubben til daglig.
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Torsdag 14/6 18
18.30: Hoppeborg, Tombola, Oppustelig fodboldbane,
Bod med gode priser og Stadion platte.
U.11 Drenge 7 Mands
Bane 1

18.00
18.40
19.20

2 x 15 min

7 mands

HB/GVL
HI 1
HI 2

- HI.1
- HI 2
- HB/GVL

Herresenior Turneringskamp 2 x 45 min 11 mands
Bane

19.00

Hundelev - Kirkeholdet Vrå

___________________________________________________________________________________

Fredag 15/6 18
18.30: Hoppeborg, Tombola, Oppustelig fodboldbane
Bod med gode priser og Stadion platte.
Damer C2

2 x 15 min

7 mands

Bane 1
Bane 1
Bane 1

19.00
19.40
20.20

Hundelev - Hundelev

Damer C3

2 x 15 min

7 mands

Bane 2
Bane 2
Bane 2

19.00
19.40
20.20

Hundelev - Hundelev
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Lørdag 16/6 18
10.00: Hoppeborg, Tombola, Oppustelig fodboldbane,
Bod med gode priser og Stadion platte.
U 9 Piger stævne
Bane 1

2 x 10 min
10.00
10.30
11.00

GVL Løkken
Hørmested
Bagterp

5 mands

- Hørmested
- Bagterp
- GVL Løkken

Sparekassen Vendsyssel Cup
Alle stævner starter kl. 10.00
Endeligt program uddeles på dagen
U5/6 Mix

1 x 8 min

3 mands

Bane 3a

Pulje 1

U7 Mix

1 x 8 min

3 mands

Bane 3b

Pulje 2

Bagterp 1 – Bagterp 2 – GVL 1 - Fortuna

Bane 3c

Pulje 3

Bagterp 3 – Bagterp 4 – LIUF 1 - Bindslev

Bane 3d

Pulje 4

Bagterp 5 – LIUF2 – Hundelev – GVL 2

Tornby 1 – Tornby 2 – Fortuna – Bagterp - BTI

U 8/9 Drenge 2 x 10 min 5 Mands
Bane 2

Pulje

SHI 1 – SHI 2- GVL 1 – GVL 2 - VBI
forsættes

Lørdag fortsat:
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Herresenior Turneringskamp 2 x 45 min 11 mands
Bane 3

kl.13.00

Serie 5

Hundelev - Lundergaard

kl. 17.00

Kokassebingo - koen ankommer
- Vind kontante præmier

Kl.18.00

Fodbold på storskærm
Danmark - Peru

kl. 18.31

Helstegt gris
m/ flødest. kartofler & grøn salat.
Spis alt hvad du kan,

Kun kr. 120,Dog børn under 15 år kr. 50,kl. 20.00

Udtrækning af hovedgevinster.

Musik fra kl. 21.00 – 02.00
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Renovering af klubhus 2017/2018:
Omklædningsrummene, gangareal,
vaskerum og dommerrum har fået
en tiltrængt renovering. Især de 2
ældste omklædningsrum har stort
set været urørte siden den første del
af klubhuset blev opført i 1977.

Hundelev Boldklub er meget
taknemmelig over det udførte
arbejde, som også blev til
virkelighed ved hjælp af personer,
som ikke har deres daglige gang i
klubben.

Nu
er
omklædningsrummene
monteret med nye moderne
brusere, nye klinker på gulv og
vægge og fremstår lyse og
imødekommende.

En gruppe på 4-6 personer har
henover vinteren mødtes 1-2 gange
om ugen og fælles hjælp udført
renoveringen. Ingen nævnt – ingen
glemt.

Vi puster nu lidt ud og samler
kræfter til efteråret, hvor gavle mm
skal have ny beklædning.
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I Hundelev Boldklub har en måltavle i flere år været på ønskesedlen.
Den er desværre ikke helt billig, så projektet har været sat lidt på
standby i nogle år.
I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 2017 var vi så heldige,
at Sparekassen Vendsyssel kom med en gavecheck på kr. 10.000 og
Sejlstrup Entreprenørforretning donerede kr. 5.000. Disse beløb
sammen med en lang række mindre gaver gjorde, at det var muligt
for os i efteråret 2017 at købe den længe ønskede måltavle. Pga.
renovering mm i klubhuset måtte installationen af måltavlen afvente
ny gavlbeklædning, hvilket blev udført i maj 2018
Tavlen er nu på plads og det glæder os meget,
at det endeligt lykkedes.
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