Hammel GF
ÅRSBERETNING 2016/17
Allerførst vil jeg gerne takke hele hovedbestyrelsen for et særdeles godt samarbejde, store og små emner
bliver taget seriøst op. Og der bliver lyttet til alle. Og taget hensyn til hver eneste afdeling i Hammel GF.
Så vil jeg meget gerne takke Forretningsudvalget Poul-Erik Andersen, Jørn Fogh, Alf Graugaard-Jensen og
Helle Halken, vi har nået, det vi satte os for. Vi vil gerne vil være med til at udvikle Hammel GF endnu mere.
Det skal vi i gang med i det kommende år.

Tilbageblik på sæsonen 2016/17
ROCK I TELTET
I samarbejde med Jyske Event Fond arrangerede vi Rock i teltet ugen efter sidste generalforsamling. Det var
en forrygende dag, med 3600 gæster, vildt godt vejr, godt salg af drikkevarer, og fede koncerter. Desværre
gik billet salget trægt, så billetterne blev solgt billigere en planlagt. Det hele gav et underskud for Jyske
Event Fonden, Hammel GF fik ca. 4.300 kr. for arbejdet. Vi løb ikke selv nogen økonomisk risiko, solgte
udelukkende vores arbejdskraft og gode ideer. Vi har valgt ikke, at arrangere nogen koncert i år, men
håber, at Fonden må få succes med Fyrværkeri Festen i Bjerringbro

HESTEMARKED
Det regnede og især søndag var besøgstallet lavt, det betød heldigvis ikke, at markedet var dårligt. Og som
sædvanligt, var det hele sat professionelt op. Det er et dygtig Hestemarked-team vi har, med nogle meget
flittige hjælpere. Overskuddet var fornuftigt. I fortjener alle, at solen må skinne den første weekend i
september. Alle, der er med som frivillig til Hammel Hestemarked, er med til at gøre noget godt for vores
by.

HAMMEL GF IDRÆTSPRISER
Godt nok ikke Breaking News, da priserne er for sæsonen 2015/16 blev uddelt til Hammel Hestemarked,
men i fortjener at blive nævnt også til generalforsamlingen.
Lederpokalen: Peter Henningsen, Svømning
Trænerpokalen: Kasper Krüger, fodbold
Ungdomspokalen: Morten Schaiffel-Nielsen og Martin Bille Schjødt
Årets sportspræstation: Michelle Lysdal, Karate
Æresmedlem: Lotte Strøier, svømning.
Priserne for sæsonen 2016/17, vil blive overrakt om torsdag aften i forbindelse med åbningen af
Hestemarkedet.

KUNSTGRÆSBANEN
Den kom, og den sejrede. Selvfølgelig regnede det på åbningsdagen, men solen har nærmest skinnet på
banen lige siden, sikke en succes. Fodboldspillerne siger, at den er rigtig god. Vi har ikke forårsaget klager
over lys eller støj, så succesen er så stor, at Favrskov kommune har haft en drone oppe og filme, så man
andre steder kan se, hvordan sådan en bane skal skæres. Til jer der var med i processen og til jer der plejer
banen. Flot arbejde.

ARENAEN
Det er med stor glæde, at Hammel har så flot et idrætscenter. Det imponerer alle, som gæster centeret.
Det er også Hammel GF’s hjemmebane, det vil vi SÅ gerne markere både uden for og indenfor i centeret.
Det er ikke lykkes os, at få gehør for dette endnu. Men vi håber, og håber på et endnu bedre samarbejde
med HIC.

NOMINERINGER
Hammel GF blev nomineret til priser flere gange omkring nytår.
Størst vel nok ved Sportsgalla i Jyske Bank Boxen, hvor samarbejdet mellem Hammel GF, HIC og
Skovvangskolen, var nomineret. Desværre vandt projektet ikke. Men vores by blev vældigt positivt omtalt i
medierne.
Hammel GF fodbold blev nomineret til årets forening i DGI Østjylland. Desværre vandt vi ikke, vi var der
ellers længe.
Jeg selv var indstillet hos Favrskov idrætssamvirke som årets ildsjæl, desværre havde nu selv også en anden
favorit, han vandt desværre heller ikke.
Guld festen i Favrskov, her var flere nuværende og tidligere Hammel GF´ere nomineret, desværre uden
nogle prisvindere, hvilket vi syntes var helt ufortjent.
Næste gang så vil vi vinde nogle priser! Og vi skal huske at blive ved med at indstille alle vores gode
projekter og dygtige ledere.

SPORTSLIGT
Her godt det godt
Det vil tage alt for lang tid at fremhæve den enkelte præstation i denne beretning. Men jeg konstaterer, at
det går stærkt fremad, svømmerne slår rekorder, håndbold slår rekorder, volleyball har aldrig spillet højere
oppe i rækkerne, acro er stadig på toppen, osv. Samtidigt har vi en hel del tidligere Hammel GF’ere, der gør
det fantastisk. Får debut i superligaen, på landshold, vinder DM osv. Vi er stolte af jer alle.

Udvikling
Aktive 2015 – 3674
Aktive 2016 – 3635
Det betyder 1,1 % tilbagegang. Det gør vi noget ved.

Vi skal hele tiden sørge for udvikling af klubben. Rammerne er på plads, pengene arbejder ude i
afdelingerne, det er en succes. Vi vil arbejde mere på tværs af afdelingerne i fremtiden, alle kan lære noget
fra andre afdelinger. Spillere, udøvere, trænere, ledere, bestyrelse osv. Det gør vi noget ved.
Hammel GF bakker om idrætslinien på Skovvangskolen
Vi er medlemmer af Favrskov idrætssamvirke, det er stille og roligt
Vi arbejder allerede meget med 100 års jubilæum 2018,
Udvidelse af Åben idræt

ØKONOMI
Der er styr på økonomien, I gør det godt. Mere om det senere på generalforsamlingen under
regnskabsgennemgangen.

TRUSLER
Jeg har hørt om flere klubber i Københavns området, hvor man aflønner de frivillige. Unge under 21 år får
120 kr. i timen, er man over 21 år får man 199 kr. i timen. Omregner man til Hammel GF niveau vil det svare
til 100 fuldtids ansatte, så skal vi skaffe mellem 25 og 30 millioner. Eller hæve kontingentet med ca. 8000
kr. pr. udøver.
En anden trussel er et mål DGI har sat sig, om at 50 % af alle danskere skal dyrke motion i en forening. Det
er i sig selv super godt, men man åbner op for, at alt er idræt, og det presser de gamle traditionelle
idrætter, hvor fokus bliver fjernet, og det koster medlemmer.

ANSØGNINGER
Hammel GF har søgt om følgende til budget i Favrskov kommune. Tre-i-en-strand-bane til Strandvolley,
Strand fodbold, strand håndbold. Idrætlininen, Åben idræt, idræt skolerne osv., vil kunne få stor glæde af
banen.
Vi har søgt om større parkeringsplads ved Hammel stadion.
Længere sti ved Hammel stadion
Tilskud til 100 års jubilæum 2018
Endelig er vi ved ansøge om en frisbee disc bane.

Tak
Tak til over 900 frivillige, uden Jer ingen sport i Hammel GF. Vi vil gøre det nemmere at være frivillig.
Tak til alle trænere, holdledere og instruktører.
Tak til hovedsponsor Sparekassen Kronjylland og alle de mange mange sponsorer for støtten.
Tak til de hårdt prøvede dommere. Hammel skal være et godt sted, at dømme
Tak til HIC,
Tak til Team Banko
Tak til jer, der aktivt gik ind i udvalget, der hjælper flygtninge ind i vores klub

Tak til alle udøverne, altid en fornøjelse at se jer kæmpe
Tak til forældrene, husk ALTID at bakke op, på den rigtige måde.
Tak til pressen, for omtale.
Tak til politikerne, glem os ikke.
Tak til forvaltningen, det går godt i øjeblikket, vi har endda fået ros for altid at svare tilbage, har vi ikke altid
svaret igen?
Mogens Lyngby
Hammel GF

