
 
 
 

Beretning fra Sportsudvalget 2019-2020 
Det talte ord gælder 

 

 
Sportsudvalget blev dannet ved en opdeling af Børne- og Ungeudvalget, og medlemmerne er Rikke 
Rye, Mette Hvidemose, Kim Trampedach, Buster, Kirstine Bendsen, Nicolai Hoxer og Helle 
Rasmussen. 
 
Sportsudvalgets opgaver omfatter bl.a. træneransættelser, kvalitet i træningen, trivsel, træner-, 
dommer- og talentuddannelse, målmandstræning m.m. Med oprettelsen af en fuldtidsstilling og 
Hoxers ansættelse er ressourcerne til opgaverne blevet markant forøget. 
 
Sportsudvalget har holdt mange og lange møder og haft stor aktivitet i sæsonen 19/20, bl.a. fordi 
opgaven med at finde trænere op mod ny sæson kræver det. Vi var nået rimelig langt med 
trænerpåsætningen, da Coronaen lukkede mødemulighederne ned, men vi færdiggjorde det ved 
hjælp af telefoner og skriftlig korrespondance.  
 
I sæsonen 19/20 har vi haft et old girls hold, 2 damehold og 2 herrehold med i turneringen – ved 
siden af holdene i HØJ Elite. For en del af holdene blev turneringen ikke færdig spillet grundet 
nedlukningen, men vi kom alligevel resultatmæssigt pænt ud med bl.a. en oprykning til Herre 2, der 
i den nye sæson spiller i 2. division, hvilket vi har haft som målsætning de seneste par sæsoner. Stort 
tillykke med oprykningen. 
 
På ungdomssiden havde vi omkring 20 turneringshold og der foruden HØJ KIDZ og flere U9 hold, der 
deltog i stævner, bl.a. vores eget stævne i Ølstykkehallen, som var det første hjemme på den nye 
kortbane.  
 
U13 Drenge overraskede positivt ved at spille sig i AA efter jul, det samme gjorde U13 Piger, og U17 
Drenge kvalificerede sig også flot til Liga efter jul, ligesom vores U19 Drenge spillede Liga og desuden 
også kom i pokalfinalen. Alt i alt en rigtig fin sæson rent sportsligt. 
 
Trods Corona fik vi sluttet sæsonen af med en hyggelig udendørs drive-in afslutning, hvor alle 
ungdomshold fik sagt pænt tak til deres trænere, og spillere fortjent fik overrakt priser og pokaler. 
Tillykke til jer alle sammen. 
 
Fra Sportsudvalget skal til sidst lyde en gigantisk tak til alle trænere og holdledere omkring holdene 
- I gør et fantastisk stykke arbejde! 

 
Sportsudvalget, den 26. august 2020 


