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Sæsonen 2019-2020 vil for altid blive husket for Corona-nedlukningen. Man kan faktisk have 
svært ved at huske, hvad der skete før Corona. Men i HØJ skete der som altid en hel masse! 
 
Vi havde håndboldtilbud til de helt små, til børn, unge og seniorer, og vi havde 
Håndboldfitness og HØJ KIDZ. Rigtig mange frivillige kræfter stod for træning, kampe, 
stævner, fællesspisning, klubture, Håndboldskole og HØJ Camp. Alle de aktiviteter, vi 
efterhånden kender så godt og er blevet fortrolige med. Men der kom også nye aktiviteter 
til - vi ligger ikke på den lade side i HØJ! 
 
Særligt december måned var travl. HØJ KIDZ var vært for Verdensmesterskabet, hvor over 
100 glade børn og unge hyggede sig sammen i Ølstykkehallen, havde besøg af Rikke Nielsen 
fra Lykke Liga og fik udleveret VM-trøjer. Sikken en fest - der var ovenikøbet besøg af Egedals 
borgmester Karsten Søndergaard, som med stor entusiasme varmede op i hallen sammen 
med håndboldstjernerne. 
 
Som noget nyt planlagde ATU (Aktivitets- og Turudvalget) en juleafslutning med masser af 
sjove ikke-håndbold aktiviteter for vores ungdomsspillere, og arrangementet blev sluttet af 
med en bustur til Jyllinge, hvor 1. divisions herrerne spillede kamp. Sikken en opbakning til 
herrerne og sikken et arrangement; Dejligt hvis det er starten på en ny juletradition i HØJ. 
 
En andet nyt arrangement vi gennemførte i december 2019 var det store bankospil med 
Banko Carl, som også blev starten på det gode samarbejde med Kvickly Jyllinge. 500 gæster 
havde vi i Ølstykkehallen til en hyggelig men også travl eftermiddag. Arrangementet kørte 
uden problemer og gav et rigtig pænt overskud til klubkassen. En stor tak skal lyde til alle, 
der hjalp med planlægning og afvikling, og en særlig stor tak til Linda der havde totalt styr 
på hele arrangementet. 
 
 



Efter i flere år at have famlet lidt med hensyn til en tilfredsstillende specialtræning af vores 
målmænd, lykkedes det i 19/20 at få en organisation af målmandstræningen op at stå og at 
få aktiveret mange af vores egne målmænd og målmandstrænere i konceptet. Alle trupper 
har nu en fast målmandstræner tilknyttet, og det suppleres af temadage med fællestræning 
- alt sammen styret og koordineret af Karina Wolf og Rene Raahede. Tak til jer for at få det 
gennemført - det er en væsentlig forbedring af vores tilbud til de vigtige målmænd. 
 
På den organisatoriske side ændrede vi lidt i sæsonen 19-20, idet vi delte Børne- og 
Ungeudvalget op i et Sportsligt Udvalg og et Aktivitets- og Turudvalg. Det har givet en klarere 
opgavefordeling. For at få hævet kvaliteten på den sportslige del, herunder træningen og 
talentarbejdet, og for at kunne støtte vores trænere bedre ude i hallerne, blev det besluttet 
at afsætte ressourcer til en fuldtidsstilling i klubben som Udviklings- og Talentansvarlig. 
Stillingen er nu besat af Nicolai Hoxer, der med base i Sportsudvalget har kastet sig over 
opgaverne - og de er mange, fordi vi har ambitioner om at skabe en endnu bedre klub. 
 
I efteråret 2019 og foråret 2020 kom der også for alvor gang i projektet om den Ny 
Ølstykkehal som tilbygning til den eksisterende. Projektet er i skrivende stund i udbud, og 
hallen forventes at stå klar om 1½ - 2 år.  
 
I marts måned 20 mødte vi så Corona-muren helt uventet. Alle aktiviteter blev indstillet fra 
den ene dag til den anden. Turneringen lukkede ned. Vi skulle forholde os til en utryg og uvis 
fremtid, og træffe beslutninger, vi aldrig havde drømt om. Alle gik i hi, og kun de mest 
nødvendige opgaver blev udført - fra hjemmearbejdspladsen. Vores planlagte 
arrangementer måtte udskydes eller helt aflyses. Vi kunne ikke tilbyde vores medlemmer 
nogen form for aktiviteter. Vi var lammede og ærligt talt bekymrede for håndboldens og 
klubbens fremtid. For at skaffe lidt økonomi til klubkassen solgte vi HØJ Støtte t-shirts, og 
det blev til 300 af slagsen, hvilket er rigtig flot og har givet et vigtigt bidrag til klubkassen. 
 
Heldigvis lettede tågen lidt og vi fik efterhånden adgang til udendørs træning ved 
Ølstykkehallen - dog under fuldstændig uvante og surrealistiske restriktioner. Men sikken et 
fantastisk arbejde der blev leveret af frivillige og trænere i den situation! Sikken en positiv 
kreativitet og sikken et engagement, der blev lagt i at få samlet og aktiveret vores spillere 
igen. Den indsats var helt afgørende for, at vi ikke har mistet medlemmer på grund af 
nedlukningen. Den allerstørste tak skal lyde til alle, der var med til at løfte os gennem den 
værste krise. Vi er desværre ikke helt ude på den anden side endnu, men hverdagen i 
hallerne er dog nogenlunde normaliseret. 
 
Med håbet om at sæsonen 20/21 bliver bedre end sæsonen 19/20 vil jeg gerne slutte med 
at takke den øvrige bestyrelse og alle andre for et godt og konstruktivt samarbejde.  
 
 
Helle Rasmussen, den 26. august 2020 


