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Lynge Håndbold årsberetning 

Vi startede sæsonen meget trist da vi pludselig mistede en af vores ildsjæle Laila Bonde. 

Vores tanker går først og fremmest til Lailas familie. Laila har været kasserer i Lynge 

Håndbold i en årrække, og klubben har nydt godt af Lailas store engagement og hendes 

glade og ærlige tilgang til opgaverne i klubben. 

Vi har desværre set en stor nedgang i antal af medlemmer og ligger nu på ca. 85 

medlemmer. Det er primært i ungdomsafdelingen at vi har mistet medlemmer. Vi har 

blandt andet måtte lukke 2 drengehold U12 og U14. 

Den store udfordring er at tiltrække til ungdomsholdene. Vi bliver nødt til at lave yderligere  

og andre initiativer for at tiltrække og fastholde de unge spillere. 

Der har i sæsonen været flotte resultater på tværs af de forskellige hold.  

I U16 pige har vi opnået det flotte resultat at skulle spille sjællandsmesterskaberne i april 

og U12 pigerne ligger ligeledes i toppen af deres række.  

Damesenior slutter meget flot i toppen af deres pulje. 

De to herrer senior hold klarer sig fornuftigt i serie 2. Herresenior 1 har mulighed for at 

kvalificere sig til oprykning.  

Generelt kæmpes der flot på alle hold.  

Vi har bibeholdt holdfællesskabet med Blovstrød herre senior, som stadigvæk kører rigtig 

fint. 

Igen i år skal vi i Påsken til håndbold stævne denne gang i Hillerød. Det er U12 og U16 

pigerne med trænere og leder som tager afsted. 

Vi skal give en stor tak til trænere og frivillige for deres indsats i klubben. Der skal også 

lyde en stor tak til sponsorer.  

En stor tak skal også lyde til hallens personale, som altid yder en fantastisk service og 

samtidig er med til at sikre, at Lyngehallerne er blandt de allerbedste og det klart reneste 

anlæg på Sjælland. 

En stor tak skal også lyde til Sportscafeen for deres fantastiske service og 

imødekommenhed. 

Og endelig en særlig stor tak til LUI’s Venner og den økonomiske håndsrækning i yder til 

håndboldafdelingen år efter år!! Uden den støtte vil det uden tvivl være yderst tvivlsom om 

vi kan tilbyde vores ungdomsspillere de oplevelser, som jeres støtte giver mulighed for. 

Tusinde tak. 
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Planer for 2017/18: 

Bestyrelsen har været i gang med projekt ”knæk kurven” som er forholdsvis en stor 

opgave. Projektet går ud på at skabe overblik over klubbens opgaver og rekruttere flere 

frivillige. Bestyrelsen må indrømme at vi ikke har haft energien og overskud til at fuldføre 

arbejdet med ”knæk kurven” og dette er en opgave vi skal have forankret bedre i næste 

sæson. 

For at optimere tilgangen til bestyrelsesarbejdet og kunne gøre endnu mere dedikeret for 

henholdsvis senior og ungdomsafdelingen forslår bestyrelsen, at der laves et 

formandsfælleskab med en formandspost for senior og en for ungdom. 

Der vil ikke være noget sommerhåndbold, men derimod vil vi satse på strandhåndbold. 

Lynge håndbold vil igen være en aktiv del af kommunens håndholdtilbud og via netværket 

med Blovstrød IF håndboldforening fortsætte dialog om tiltag for samarbejde. 

Vi vil prøve at fastholde særlige arrangementer i fm. hjemmekampe og prøve at 

introducere flere traditioner med eksempelvis fælles spisning, afslutninger mm. 

Vi vil igen prøve at lægge træningen for U4 til U7 til lørdag formiddag. Vi kan se fra andre 

klubber at de har stor succes med dette. Vi arbejder på at kunne tilbyde Håndbold Fitness 

til forældre i samme tidsrum. 

Vi vil fokusere meget på at tiltrække nye ungdomsspillere ved forskellige arrangementer 

og samarbejde med skole, fritidsordninger og HRØ. 

Træningstider for næste sæson er ikke klar før september, men vi ved dog at det fortsat er 

tirsdag og torsdag. 

Afsluttende er det fortsat vores mål at det skal være sjovt og udviklende at spille håndbold 

i Lynge håndbold. 

 


