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2017 er mit første år som formand for JGI Håndbold – og i virkeligheden drejer det sig kun om et 
halvt års tid, da jeg startede i januar 2017. Det har indtil nu været en rigtig positiv oplevelse at 
blive formand for JGI-håndbold. 
 
Der har været 3 primære opgaver for JGI håndbold i år: 
 

 Følge genopbygningen af Jyllinge Hallerne 

 Fordelingsmøde af træningstider i Jyllinge Hallerne, når hele komplekset står færdigt 

 Se om der er grundlag for at spille kampe for HØJ’s 1. div. Herre i Jyllinge Hallerne 

 
Genopbygningen af Jyllinge Hallerne fylder selvfølgelig meget for HØJ Håndbold, men endnu mere 
for Jyllinge som by og i særdeleshed foreningslivet. Multihallen, svømmehallen og GVK har 
heldigvis fungeret på et fornuftigt niveau igennem de sidste par år. Det har primært været 
brugerne af den store hal som har været ramt. Det vil sige især badminton og håndbold. Jyllinge 
Hallerne i sin helhed var egentlig planlagt til at være færdig d. 1. oktober 2017 – men det er 
desværre udskudt. Som det ser ud nu kommer vi ind i den store hal d. 1. januar, og de resterende 
områder bliver åbnet i de måneder, som følger efter. 
 
Fordelingen af haltider sker hvert andet år – og det vil sige, at vi i år, har planlagt i hvilket omfang 
de enkelte foreninger under JGI skal benytte de forskellige haller i 2017 – 2019. Det var en utrolig 
positiv oplevelse at være med til fordelingsmødet, da alt foregik i en god tone. Alle var klar til at 
hjælpe hinanden med at få kabalen til at gå op i en højere enhed. Når den store hal står færdig, 
har HØJ Håndbold fået tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 – 22.00, hvilket giver god sammenhæng i 
vores planlægning. Derudover har vi fået Baunehøjskolen om torsdagen i 2 timer. Multihallen 
bliver givet tilbage til gymnastikken, som har hjulpet os med tider efter branden. 
 
Den sidste større ting vi har arbejdet med i 2017 er, at vi gerne vil have HØJ’s 1. div. Herrer til at 
spille en del af deres hjemmekampe i den store hal. Bestyrelsen i Jyllinge Hallerne er meget 
interesseret i at få HØJ’s herrer til at spille nogle af sine kampe i hallen og er positive over for de 
krav, som DHF stiller for at afvikle kampe i hallen. Der er nogle rent praktiske ting, som skal falde 
på plads først, men det virker meget realistisk, at vi i slutningen af denne sæson eller i hvert fald i 
næste sæson kan få 1. div. Håndbold til Jyllinge. I min opfattelse vil det helt klart have en positiv 
effekt på medlemstilgangen i ungdomsrækkerne. 
 
En sidste og meget positiv ting i år er, at HØJ håndbold for første gang i mange år, deltog i JGI’s 
pokalreception, hvor vores U18 drenge blev hyldet for deres Sjællandsmesterskab og 3. plads ved 
DM. Derudover blev Formand for HØJ Håndbold Helle Rasmussen kåret som årets ildsjæl i JGI regi. 
 
Min konklusion er, at JGI som paraplyorganisation er rigtig glad for samarbejdet mellem JGI 
Håndbold og Ølstykke Håndbold, da HØJ Håndbold er med til at bidrage positiv til foreningslivet i 
Jyllinge. 


