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11. - 15. juni 2019.

Bestyrelsen 2019:
Formand:

Finn Thaagaard

23 24 24 10

Næstformand:

Morten Nielsen

25 46 71 56

Sekretær:

Johnny Larsen

51 50 81 47

Andrea Jeppesen

51 78 68 14

Frida Strusshamn

60 16 42 55

Årets HBer 2018:
Niels Jacob Søgaard, Vrå
Henrik Lohse, Rubjerg
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Kasserer:

Majken Sørensen

60 91 53 63

Kampfordeler:

Jesper Andersen

20 86 92 13

Baner + udenomsareal: Lars Jakobsen

30 65 04 08

Hjemmeside + klubblad: Henrik Lohse

40 23 60 85

Årsberetning.
2018 startede med renovering af
klubhuset. Der blev lagt nye
gulvfliser i hele klubhuset. Nye
bruserum i de 2 gamle
omklædningsrum samt nye
toiletter. Alt blev lavet af frivillige,
en kæmpe tak til alle omkring
renoveringen.
Senior
Der havde vi 6 hold tilmeldt. Et
serie 5, et serie 6, to damehold,
et oldboys og et veteranhold.
Serie 5 rykkede desværre ned i
serie 6, måske manglende
træning. Bjarne Lohse har valgt at
stoppe som træner, en stor tak til
ham for indsatsen igennem
årene.
Serie 6 havde Jacob Pedersen
som holdleder, desværre vandt
de ikke så mange kampe. Der er
mange unge spillere på holdet og
der blev altid spillet med højt
humør
Damesenior er gået rigtigt godt,
begge hold klare sig godt i
turneringen

Dog kunne der godt mangle
spillere til begge hold
Så en stor tak til Andrea og Carina
for holdledertjansen
Oldboys+ veteran. Oldboys
sluttede som nummer 4 i Arækken og veteran var 1 point fra
at rykke op.
Samarbejde med GVL Løkken
Der er samarbejde i u12+u13 det
er gået godt og der er højt humør
både til kamp og træning der var
2 A-hold i 2018. Træner for HB er
Henrik Eriksen.
Idrætsuge:
Det var i uge 24 rigtig mange på
stadion torsdag-fredag og lørdag
ca. 135 til spisning lørdag aften
hvor vi havde levende musik for
første gang i mange år og det må
siges at være ok med de mange
andre tilbud der er rundt i
lokalsamfundet.
Fortsættes…
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Beretning fortsat:

Løkken Koncert
Alt i alt en fornuftig koncert
eneste dag i sommeren 2018
hvor der var trælst vejr.
Økonomi ok det vender vi
tilbage til. Desværre har Mette
Sørensen & Birte Geertsen valgt
at trække stikket med hensyn til
burgerboden tak for 8 års tro
tjeneste.
Støtteforening
Er desværre blevet opløst i år.
Bestyrelsen mente ikke den var
grundlag for at forsætte pga.
manglen på børn. håber i stadig
er til rådighed med hjælp til
tombolaen i idrætsugen.
Kommunen:

Med hensyn til dræning af bane
har vi været i dialog igennem de
sidste 3 år men intet er sket jeg
håber snart at park og vej kigger
uden for Hjørrings bygrænse.
Til slut vil jeg sige tak til
bestyrelsen for godt samarbejde.
Støtteforeningen for det kæmpe
stykke arbejde de gjorde for
vores ungdomshold. Alle vores
sponsorere. Alle de frivillige der
hjælper ved idrætsugen og
Løkken Koncerten. En stor tak til
Mette S, Martin J og Birte G for
alt forarbejdet til Løkken
Koncerten.
Til sidst en stor tak til Majken for
det store stykke arbejde med
regnskabet.
Tak til alle omkring klubben.
Finn Thaagaard
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Hundelev Boldklub inviterer alle fra
lokalområdet til årets fest,
lørdag d. 15. juni.
Festen markerer afslutningen på
årets idrætsuge.

Der serveres vanen tro helstegt
pattegris med div. tilbehør fra kl.
18.30 til kun Kr. 120 pr. couvert.
Efter spisningen vil Small Amsterdam
spille op til dans.

De spiller god og dansevenlig musik
og repertoiret spænder bredt, lige fra
Gasolin, Shu-bi-dua, Eric Clapton,
Bryan Adams TV2, Chuck Berry og
mange mange flere.
Der er fri entre til arrangementet.
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U11 og U12 drenge
Holdet
fungerer
stadig
i
holdsamarbejde med GVL. Den
forgangne sæson må under et
betegnes som en stor succes.
Drengene har alle udviklet sig
utroligt flot – ALLE har sat nye
højder for deres fodboldmæssige
niveau, hvilket har været en

kæmpe tilfredsstillelse at være
vidne til.
Resultaterne er da heller ikke
udeblevet. Holdet vandt i efteråret
U12A rækken efter 10 flotte
kampe som bød på 8 sejre, 1
uafgjort og et enkelt nederlag.
Derudover blev det til sejre i Mini
Skaw Cup og KL cup i indendørs.

Sejrsceremoni ved Mini Skaw Cup.
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Klar til kamp ved Gøteborg Cup.

10

Holdet deltog for første gang i
DANA Cup, hvilket var en
spændende og hård turnering.
Den indledende pulje blev vundet
suverænt over hold fra England,
Tyskland og Norge. Derefter blev
et hold fra Tyskland og et fra
Georgien slået i knockout kampe.

Der trænes selvfølgelig igennem
hele vinteren 2 gange om ugen.
En gang udendørs og en gang
indendørs.
Også indendørs kan disse gutter.
Det blev bla. demonstreret ved
KL Cup i Jetsmark, som blev
vundet i flot stil. Vi har også

Drengene klar til indmarch ved Dana Cup.

I kvartfinalen mødte vi et
akademihold fra Peru – de var
vores overmænd, men HB/GVLdrengene kæmpede flot til det
sidste. Holdet fra Peru blev også
de senere vindere af turneringen.

været tilmeldt A-rækken i
indendørs
fodbold
henover
vinteren. Her har vi spillet mod
alle de store klubber fra Aalborg
egnen og Hjørring. Vi klarede os
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rigtigt
flot
og
sluttede
turneringen af med at slå de ellers
ubesejrede drenge fra SHI i hvad
der må betegnes som en drabelig
spændende kamp.
Henover vinteren har vi også
spillet
med
i
DBU’s
kunstbaneturnering
udendørs.
Det har bragt os til Farsø et par
gange, bla. efter et voldsomt
snevejr. Dernede mødte vi hold
fra Farsø, Viborg, Lemvig og
Struer. Vi noterede os, at vi også
godt kan være med i det midt- og
vestjyske, da vi vandt alle kampe

HB's Christian Eriksen med de flotte
præmier fra Mini Skaw Cup.

dernede på nær en som vi
spillede uafgjort.
Træningen med disse drenge er
intens, der bliver IKKE givet ved
dørene. Var de ikke 100% seriøse
var de heller ikke nået så langt
som de er. Når jeg skal
efterrationalisere over hvorfor de
er noget helt specielt må
konklusionen være; ”at de ikke
spiller fodbold for sjov, men
fordi det er sjovt”
Drengene er gode til at finde rum
til sjov og kammeratskab, men
også at være koncentrerede og
dedikerede når tiden er til det.
Der er til dette hold en
forældreopbakning som er uden
lige, det gør det let at være træner.
Jeg vil gerne benytte denne
lejlighed til at sige drengenes
forældre en stor tak for
opbakning og hjælp.
Jeg har til dette hold 2 dygtige
kollegaer. GVL er repræsenteret
ved Charlotte Højrup og Metin
Ayunal, jeg vil gerne takke
Charlotte og Metin for den altid
dedikerede tilgang til arbejdet
omkring holdet.
Henrik Eriksen
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IDRÆTS
UGE
&

Sparekassen Vendsyssel Cup

11. - 15. juni 2019
Turneringsleder: Johnny Larsen 51 50 81 47.
Ret til ændringer forbeholdes!
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MEGA BORDFODBOLD

Prøv dine færdigheder på banen

Tirsdag 11/6
Kommunemesterskab

2 x 45 min

11 mands

Bane 1
Bane 2

19.00
19.00

PV 81 S5
Asdal S5

Kommunemesterskab

2 x 45 min

11 mands

Bane 1
Bane 2

19.00
19.00

Løkken S5
Hundelev S6

- SVIF S5
- Tornby IF S6

Onsdag 12/6
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- VBI S5
- AIK Frem S5

HUSK
Stort teltbal lørdag aften – fri entré!
Menu: Helstegt pattegris
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 13/6
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 - Taars
Taars
- Stenum
Stenum - Hundelev

___________________________________________________________________________________

Fredag 14/6
18.30: Hoppeborg, Tombola, Oppustelig fodboldbane
Bod med gode priser og Stadion platte.
Oldboys

2 x 15 min 7 mands

Bane 1
Bane 1
Bane 1

19.00
19.40
20.20

Hundelev - Hundelev

Veteran

2 x 15 min

7 mands

Bane 2
Bane 2
Bane 2

19.00
19.40
20.20

Hundelev - SVIF
SVIF
- Hundelev
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Lørdag 15/6
10.00: Hoppeborg, Tombola, Oppustelig fodboldbane,
Bod med gode priser og Stadion platte.

Sparekassen Vendsyssel Cup
Alle stævner starter kl. 10.00
Endeligt program uddeles på dagen
U11 Piger
Bane 1

2 x 10 min 7 mands
10.00
GVL Løkken
10.30
11.00

U5/6 Mix
Bane 3a

1 x 8 min
Pulje 1

3 mands

U7 Mix
Bane 3b

1 x 8 min
Pulje 2

3 mands
Lundergaard

U8 Drenge
Bane 3c

2 x 10 min 5 mands
Pulje 3
GVL Løkken

U11/12 Drenge 2 x 10 min 7 Mands
Bane 2
Pulje
GVL Løkken

- GVL Løkken

- Hirtshals

forsættes
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Lørdag fortsat:

kl. 15.00 Firmafodbold. Lokale hold dyster om
vandrepokal. Bl.a. et hold af
erhvervsdrivende fra Lønstrup,
Hundelev Murerforretning,
Hjørring politi,
Sejlstrup Entreprenørforretning,
Optimera Hjørring,
FCH Custom
Sparekassen Vendsyssel
Læs mere side 31
kl. 17.00 Kokassebingo - koen ankommer
- Vind kontante præmier
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.
Kl. 21.00 Small Amsterdam spiller op i teltet
Læs mere side 7
Kl. 02.00 Godnat og tak for i år 😊
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U11 piger

Det hele startede for 2 år siden
med et samarbejde med GVL om
et pigehold i U8. Det er nu blevet
til et U11 pigehold i C rækken
med 12 faste piger.
Der er altid god opbakning til
træning og kampe, også selvom
vi er rykket op et halvt år for
tidligt i U11 for at kunne spille 8
mands. Det har givet mange
nederlag men ikke mere end
pigerne
kan
være
deres
arbejdsindsats bekendt. For de
kæmper r.... ud af shortsene hver
eneste gang.

Hvilket har resulteret i 2 sejre.
For hvis ikke viljen er der skal den
altid
topengageret
træner
Christian
Mortensen
nok
motivere pigerne. 😉 Vi mangler
pt. 2 turneringskampe og håber
på
et par sejre inden
sommerferien.
Så har du en drøm om at spille
pigefodbold,
er
du
altid
velkommen, vi har plads til
flere….
Christian, Anne og Ulrik.
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Serie 6
I foråret 2019, er senior
afdelingen blevet kogt ned til et
hold. Det har været en fornuftig
løsning. Vi er kommet rigtig fint
fra land, hvor vi har kunne holde
et træningsgennemsnit på over
10 trænende pr. gang, og har ikke
været nødsaget til at aflyse nogle
træninger endnu.
Vi kæmper en brav kamp i
turneringen, hvor vi er udfordret
med det nye turneringssystem
for serie 5 og 6. Hvor der spilles
grundspil som det kendes fra

Superliga strukturen, hvorefter vi
bliver blandet sammen i nye
grupper med nr. 5 og 6 fra serie 5.
Det er en ny måde at spille serie
6 på, og vi forsøger at tage
kampen hårdt op, for at yde
vores bedste.
Vi træner hver torsdag kl. 19,
hvor der er plads til både kvinder,
veteraner, oldboys og generelt
senior spillere.
Jacob Pedersen
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Damer C3, 2019:

Bagerst fra venstre: Carina Thomsen, Lene Jørgensen, Pia Christiansen, Kirsten Christensen, Karina Sørensen.
Forrest fra venstre: Carina Thaagaard, Joan Thomsen, Laila Holmberg.

Veteran-oldboys, 2019:

Bagerst fra venstre: Christian Dalsgaard, Hans Henrik Sørensen, Henrik Mogensen, Henrik Balleby,
Allan Larsen, Carsten Andersen, Johnny Holmen.
Forrest fra venstre: Martin Jensen, Claus Larsen, Bjarne Terkelsen, Erik Hyldgaard.
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Firmabold, hvad er det?
Som afslutning på den fysiske
del af idrætsugen, bliver der
lørdag eftermiddag i tidsrummet
kl. 1500–1730 spillet firmafodbold. Modsat de øvrige kampe i
idrætsugen, er det primært det
sociale og kollegiale samvær,
som der er lagt op til med dette
nye initiativ.
Bestyrelsen var spændte på, om
der var opbakning til initiativet,
men der har heldigvis været en
enorm opbakning at spore.
Hundelev Murerforretning, et
hold af erhvervsdrivende fra
Lønstrup, Hjørring politi,
Sejlstrup Entreprenørforretning,
Optimera Hjørring, FCH Custom

og Sparekassen Vendsyssel har
indtil videre meldt deres
ankomst. Herudover forventer vi
yderligere et hold og må
desværre melde alt optaget
herefter, da det ikke er muligt at
få logistikken på plads i forhold
til omklædningsfaciliteter, da
alle selvfølgelig skal være klar til
helstegt pattegris kl. 1830.
Vi håber, at firmafodbolden kan
blive en årlig tilbagevendende
begivenhed og Sparekassen
Vendsyssel har meget velvilligt
sponsoreret en vandrepokal.
Johnny Larsen

Nye annoncører i Svesken
Som den kvikke læser nok har bemærket, så er der kommet hele fire nye
annoncører i Svesken. Det drejer sig om følgende firmaer:
Jelstrup Varmeservice v/ Lasse Jensen
Med24.dk (www.med24.dk)
FCH Custom (www.fch-custom.dk)
Lars Dyg Hydraulik ApS (www.hydyg.dk)
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