Årsberetning Harlev Idræts Klub 2021

2021 blev ligesom 2020 et anderledes år – igen præget af Corona.
Et år hvor der blev tænkt kreative tanker til sociale arrangementer, sammen hver for sig, men også
hvor vi begyndte at kunne mødes i større forsamlinger igen. Håndbold havde i foråret et online
arrangement hvor Sigvaldi Gudjonsson fortalte om hans håndbold karriere.
Desværre blev der også aflyst traditionsrige arrangementer i HIK, gymnastikopvisningen, Løb &
Motions tur til Berlin som eksempler.
Året 2021 var præget af en del mødeaktivitet i HIK. Der fundet fælles fodslag om at låne klassens
nye dreng – fitness afdelingen, penge til at kunne starte. Og Fitness under HIK blev hermed en
realitet.
Vi har for første gang selv fordelt hal tiderne imellem afdelingerne, erfaringer er blevet gjort og vi
føler os godt rustet til at gå i gang med arbejdet om få fordelt tiderne til den kommende sæson.
Der er lagt meget arbejde i at søge, primært Harlev Brugsforening og DGI om penge til redskaber
til multihallen. Her har Susan Søballe haft en koordinerende rolle for at sikre at der blev søgt de
rigtige steder – hele 340.000 kr. lykkedes det at få søgt hjem i 2021. Meget flot og godt arbejde i
de respektive afdelinger.
Den 27. september havde Harlev besøg af Borgmester Jacob Bundsgaard. Rigtig fint møde, der
startede med KROLF kamp i Byparken, efterfulgt at fællesspisning på Lokalcenter Næshøj. Derefter
stod den på velkomst og introduktion til HIK og fremvisning af HI&K. Frivillige, politikere, borgere
og undertegnede for fællesrådet deltog
Endelig, den 14 december 2021, kunne vi sammen med Harlev Idræts og Kulturcenter slå dørene
op til multihallen. Der var en fin åbnings fest hvor byens borgere kunne få en rundvisning og
borgmesteren atter var at finde i Harlev.
Multihallen er vi meget glade for, fantastisk med transparentheden i når du står i multihallen. Du
kan se der er aktivitet i svømmehallen, den gamle hal samt du kan se at der er gang i
styrketræning på 1. sal og med tiden bliver cafeen også fyldt med liv. Der er harlevgensere som
pludselig har fået øje på at der er rent faktisk også er en svømmehal i byen. Forældre der sender
et barn til gymnastik eller svømning og selv lige tager en times workout i fitness imens. Det var de
scenarier vi havde håbet på og som også ser ud til at det bliver brugt på denne måde.
I Harlev Idrætsklub understøtter vi et sundt og aktivt liv hos alle medlemmer – herunder vores
børn og unge. Det i fht. fysisk aktivitet og fællesskab, men vi ønsker også at understøtte et røg- og
tobaksfrit idrætsliv, hvorfor vi i hovedbestyrelsen august 2021 besluttede, at Harlev Idrætsklub
fremadrettet er en tobaksfri forening. Formålet er at forebygge at børn og unge begynder at ryge,
snuse eller dampe eller udsættes for røg i foreningen.
Vi beder ikke de voksne om at stoppe med at ryge, dampe eller tage snus, men om at ændre
adfærd, så det ikke gøre det så længe, de er sammen med vores børn og unge i forenings regi. Vi
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går ikke efter rygerne, men efter ”røgen”, så vi sammen skaber røg- og tobaksfri rammer i Harlev
Idrætsklub. De vaner der grundlægges i barndommen følger med ind i ungdommen og voksenlivet
Hvis der er nogen der ikke kender så meget til Harlev Idræts Klub, så er det en flerstrenget klub
med mange afdelinger. Og der er altid plads flere. Jeg vil remse afdelinger op: Gymnastik, Fodbold,
Håndbold, Basketball, Løb og Motion (herunder Harlev Road Cykling), Badminton, Tennis, Krolf,
Harlev Event Team, Harlev Fitness, Esport.
Derudover er der også 2 satellit udvalg: Det Østjyske Bakkeløb og Harlev Festen.
Desværre var Covid 19 ekstra hård for en afdeling. Esport.
Der er søgt efter nye trænere samt bestyrelsesmedlemmer men uden held. Afdelingen står
desværre til at lukke ned. Stor tak til Søren Kempel for det arbejde du har lagt, først i håndbold og
senest i Esport
Lidt om fremtiden i HIK
Et af de første opgaver der er i hovedafdelingen er at få skemalagt haltider for 2022/23. Her skal vi
trække på de erfaringer vi har gjort.
I fodbold er et udvalg gået i gang med etablering af kunstbane der hvor der er grusbane. Der skal
søges midler og samles penge ind. Dejligt at vi i byen har personer som energi til at påtage den
slags opgaver.
Der skal kigges ind i muligheder for basket kurve til multihallen. I tæt samarbejde med H.I.&K. Om
det lykkes i 2022 tør jeg ikke love men jeg håber vi finder en løsning.
Ny dato for Harlev Festen 2022 er offentliggjort og det er den 17. september 2022
Der skal kommunikeres tydeligt ud på idrætsanlægget at vi er et tobaksfrit område

Jeg vil nu fremhæve nogle få ting fra nogle afdelinger:
Basket:
Afdelingen var blandt andet ude at tjene penge ved at stå i DHL-baren. En hyggelig og meget social
måde at tjene penge til basket.
Der meldes om stor medlemstilgang, 33 ungdomsspillere og 8 seniorer.
Stor succes med et SFO-forløb med Næshøjskolens 2. klasse. Interessen har været så stor at der
har været venteliste for at komme med.
Der er valgt ny formand i basket – Mette Rahbek og næsten hel ny bestyrelse. Helle Fallesen
fratræder formandsposten men fortsætter heldigvis 1 år mere i Basket Bestyrelsen.

Det Østjyske Bakkeløb:
Godt vejr som altid til DØB, og der var høstet en lang række gode erfaringer fra Corona i 2020 og
lykkes med at afvikle et langt bedre og mere overkommeligt løb. I alt 409 deltagere deltog på 35
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og 63 km og bidrog med endnu et godt resultat, som vi gav videre til HI&K i forbindelse med
åbningen den 13. december.
Som noget nyt havde vi forudbetalte fra 2020 og vi kunne melde udsolgt på et begrænset antal
billetter, frem for at gå efter fleste mulige. Det gentager vi og har allerede nu næsten 200
tilmeldte til 2022. Vi prøvede også for første gang at sælge 3 sponsorerede startfelter som udover
flotte sponsor-bidrag også resulterede i en ny og mere effektiv afvikling. Corona havde også vist
vejen for en langt mere effektiv forplejning, så pølser på grillen er nu erstattet af gode sandwich
fra Meny og lækre hindbærsnitter fra Harlev Bageri. Sidst men ikke mindst blev det afviklet uden
større skader eller uheld.
Fodbold:
Året startede i Covid19 tegn med forsamlingsforbud på 5 personer.
Jongleringsvideoer fra Harlev gik holdene rundt – Med DGI på Tur. Hvilket fik andre klubber til
nævne Harlev som verdens mindste storklub fordi der var så mange videoer.
U13 drenge rykkede i liga 3. Nåede til semifinale i Det Jyske Mesterskab hvor de tabte til Skibet.
3 stærke kræfter forlader fodboldafdelingen: Martin Hjermind, Per Kristensen og Jimmy Bonde. Ny
Formand er valgt Lars Bak Pedersen
Gymnastik:
For 2. år i træk blev gymnastikopvisningen aflyst. Til gengæld blev der gennemført et
udendørsprojekt – skolespirerne. Et projekt gennem DGI om lette skolestart for Harlevs børn ved
hjælp af leg i naturen, venskaber på tværs af alder og klassetrin. Der blev rekrutteret 6
førskolebørn forældre som kom på et DGI-kursus. I projektet deltog der 15 0. klassebørn og 35
kommende 0. klasse børn

Håndbold:
Også her var Covid19 en træls modstander men der fandtes også løsninger. Der blev trænet
udenfor i foråret både på multibanen og på strandbanen.
3 kurser blev afholdt for foreningens trænere med forskellige fokusområder.
I forbindelse med sæsonafslutning 2021 blev der uddelt en ”sommergave” til alle medlemmer – en
Hummel t-shirt med logo og tryk på ryggen.
Løb & Motion:
Klubbens traditionsrige Berlintur var igen aflyst. Tiden er i stedet blevet brugt godt på at optimere
arbejdet i afdelingen. Der er oprettet et IT-udvalg med fokus på kommunikation og hjemmeside,
Netværksudvalg som bl.a. søgte og fik midler til et ekstraordinært godt nytårsløb. Et Trænerudvalg
og et aktivitetsudvalg er også sat i søen. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem i udvalget samt
”ikke bestyrelsesmedlemmer”.
Svømning:
Her er blev der købt mange nye redskaber, nye skamler i samarbejde med kommunen, tov, vægte
til Aqua fitness, oppustelige mål, volleybane og ekstra moduler til aktivitetsbanen. Til glæde for
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HIK svømmere og byens borgere.
Fitness:
Foreningens nyeste afdeling. Der blev givet grønt lys fra hovedafdelingen til at låne penge til
udstyr og på en ekstraordinær generalforsamling i juni blev der ligeledes givet accept til en
leasingaftale og et lån ved DGI.
Afdelingen nåede i sidste 16 dage i 2021 at få 192 medlemmer. Stor tak for den flotte opbakning
byen har vist afdelingen.
Bjarne Nørgaard er valgt som formand for afdelingen.
Tennis:
Her var spændingen stor om medlemmer kunne fastholdes. En lille nedgang på 5 medlemmer til
150 må siges at være tilfredsstillende i en Corona periode. Afdelingen havde vanen tro en del
arrangementer hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.
Event Teamet
Året har bød mange forskellige arrangementer. Konkurrencer i forbindelse med Håndbold
herrernes VM. Storskærm til EM i fodbold.
Harlev holder Havefest blev afviklet til stor glæde for byens borgere og Event teamet.
Børnesponsor cykelløbet blev afholdt i august hvor de unge mennesker cyklede et flot beløb ind til
H.I.&K. (40.000, - kr.)
Årets bedst udsmykkede julehus blev også kåret. Fedt at byens borgere er med på dette. Skønt at
bevæge sig rundt i Harlev og se de flotte udsmykninger.
Der er også badminton og krolf. Her kører afdelingerne fint. Badminton har ikke mistet
medlemmer under Corona, Krolf har faktisk fået flere.
TAK til Jimmy, Helle, Søren og Frank for jeres dedikerede arbejde som afdelingsformænd og Bent
som efter mange års tro tjeneste vælger at træde tilbage som hoved kasserer
Hermed vil runde formandens beretning af og sige mange tak til alle de dedikerede frivillige,
ledere og trænere som er med at sikre at Harlev IK består ☺
Egon Leegaard Jørgensen
Harlev IK
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