Sommerhilsen fra bestyrelsen
Her på slutningen af sommerferieperioden vil vi benytte lejligheden til, at ønske dem der har afholdt ferie
velkommen tilbage - og til de der fortsat ferierer, ha’ en god ferie.
Vi har været gennem et hektisk forår med markante og vigtige beslutninger. Der er indgået aftaler om
træneransættelser, alt imens der i hallerne har været masser af aktivitet, kampe og spænding, både på
ungdoms- og seniorsiden. Bestyrelsen og de forskellige udvalg har arbejdet hårdt og effektivt med
etableringen og lanceringen af Køge Håndbold nye milestone ”Sjællands Bedste Håndbold Miljø” (SBHM).
Nogle vil ovenikøbet mene at overliggeren ikke er sat højt nok, og snarere bør hedde ”Danmarks bedste
håndboldmiljø”.
Der blev arbejdet hårdt i kulisserne for at få vores nye sportslige ansvarlige Robert Mørkegaard Gertsen
fastansattelse på plads og vi er superglade og stolte over at det lykkedes. Mange af jer har stiftet bekendtskab
med Robert, og han er i fuld sving med det opbyggende arbejde og har foreløbig kontorplads i
administrationen hos HB Køge i Herfølge (under tribunen).
Nu står sæsonen for døren og håndbolden og øvrige aktiviteter begynder så småt at starte op igen.
Forberedelserne frem mod vores White Tiger Camp, kører på fuldt tryk, og før vi får set os om, er vi fremme
ved håndboldskolen, hvor vi ved mange af jer deltager.
Vores presse og informationsmøde i Spar Nord var utroligt velbesøgt - et forsigtigt skøn lander på 125
fremmødte veloplagte deltagere. Tusind tak til alle jer der deltog, og en kæmpestor tak til vores
hovedsponsor Spar Nord for at huse os.
Øvrige aktiviteter, som vores spillere og frivillige i foråret og henover sommeren har bidraget med var;
uddelingen af kuverter for Lyngens Vandværk, afviklet Stjerneløbet i samarbejde med Run4all og Forsikring
Danmark, udlægning af 5.000 kvm. rullegræs, samt salg af drikkevarer på Torvet ifm. Spar Nords Pinsefest.
Vi glæder os vildt meget til at komme i gang med den videre rejse frem mod Sjællands Bedste Håndboldmiljø
sammen med jer.

White Tiger Camp (WTC)
Der har hersket noget forvirring omkring WTC, og hvorfor den er flyttet fra Hammel til Maribo. WTC er
tiltænkt som en tilbagevendende årlig begivenhed, der vil blive en tradition for klubben. For at udvikle WTC
er vi nødsaget til hele tiden at søge ny muligheder og ikke mindst sikre den økonomiske del – så vi som klub
får mest mulig for pengene. Transportomkostning til Hammel udgør en stor omkostning på knapt 1/3 af den
samlede udgift, derfor er der taget beslutning om at ændre destinationen til Maribo. Det understøtter tillige
at WTC er en foreningsudviklingstur, der ikke har fast adresse og i princippet kan placeres, hvor faciliteterne
tillader det.
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Vi skal stadig tjene penge til turen, hvorfor der den 12. august er arrangeret “Vi løber til WTC” på Køge
Atletikstadion – det er derfor vigtigt, at alle deltagere bakker op om dette event. Den langsigtede målsætning
er, at overskydende økonomi overføres til næste års WTC’ere.

Status fra Robert Mørkegaard Gertsen - sportsansvarlige
Nu har jeg været i gang siden starten af maj som sportslig ansvarlig i Køge Håndbold. Jeg har fået hilst på en
masse trænere, spillere og forældre, og jeg kan mærke en klub, som har lyst til og mod på at løfte sig endnu
videre - det glæder mig.
Den seneste måned har været en stor blanding af strategisk arbejde på et overordnet plan helt ned til daglige
driftsopgaver. Den vision, der blev fremlagt på generalforsamlingen og på pressemødet den 14. juni i Spar
Nord Køge Bugt, skal brydes ned og faciliteres - og det glæder jeg mig meget til. Arbejdet med at forsøge at
definere, HVAD der så skal til for at have Sjællands Bedste Håndboldmiljø er omfattende, og der ligger idéer
helt tilbage fra vores store fælles sommermøde sidste år, som skal samles – men processen går godt!
Indenfor den sidste periode har vi imidlertid startet initiativer op, som skal være med til at fremme os i
retningen. Det betyder, at vi er ved at etablere en fanklub, med en styregruppe af ungdomsspillere fra
klubben. Søren Andersen og jeg har udarbejdet en rød tråd for den fysiske træning med retningslinjer helt
fra U10 til og med U18, som vi vil gennemgå snarest, samtidig er jeg netop som dette indlæg skrives, på vej
rundt i hallerne for at se så meget træning som muligt.
Jeg glæder mig til tiden, der kommer, og til fortsat at være med til at tegne linjer for Sjællands Bedste
Håndboldmiljø.

Status fra Frederik Ullerup – børneansvarlig
U8 og U10 er kommet godt i gang på de nye årgange. Vi har været heldige med nogle gode og velkendte
ansigter på trænersiden - blandet med nye ansigter på holdlederposten.
Jeg bruger en del tid på at få fortalt Køges børn og deres forældre, at håndbold faktisk er en rigtig fed sport.
Med vores Åben Skoleprojekt har vi nu rundet målet med at nå ud til mere end 500 skolebørn i Køge
kommune. Vi glæder os til at komme ud til endnu flere til efteråret.
Vi arrangererede 4 lørdage med Familiebold i Lovparken i maj og juni. Lærke og Camilla fra DS er trænere på
disse lørdage sammen med mig.
Maj og juni bød på et træningsstævne i Airdomen, hvor U10 stiftede erfaringer med MAX Totalhåndbold,
hvor banen er kortere, og transitionsfasen mellem angreb og forsvar derfor minimeres.
Den 21. - 22. juni arrangerede vi håndboldaktiviteter på Sdr. Strand for alle Køges 4. klasser. I den sidste uge
(32) af børnenes sommerferie afvikler vi Håndboldskole og Minihåndboldskole. Mere info om dette på
Minihåndbold Køges facebookside (link nederst i nyhedsbrev).
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Hjælp meget gerne med at udbrede kendskabet til det fede tilbud. Børn behøver IKKE at være medlem for at
deltage, og mange forældre kan have brug for ”pasning-aktiviteter” i den uge pga. den ekstra lange
skolesommerferie i år.
Til august skal U10 på deres første tur sammen, når de skal afsted med resten af klubben til WTC. U8 og U6
bliver hjemme, hygger og træner med mig.
Husk at følge Minihåndbold Køge på facebook: https://www.facebook.com/minihaandboldKoege/
I er allesammen Køge Håndbolds bedste ambassadører. Hjælp klubben med at fortælle om vores tilbud, like
og dele vores opslag.

Nye tiltag
Den 1. august byder vi Nikolaj Egon Hansen velkommen i administrationen – hvor han ifm. sin afsluttende
hovedopgave på CPH Business starter sin praktikaftale frem t.o.m. den 31. oktober. Nikolajs arbejdsopgaver
bliver bl.a. at afdække, hvordan vi får flere mennesker i hallen, og hvordan vores sponsorer får størst mulig
værdi for den økonomi, de investerer i Køge Håndbold.
Der er nedsat en Sponsor- og netværksgruppen (SN) bestående af Peter Englund, Kent Ankersen suppleret af
Robert M. Gertsen, Frederik Ullerup og Keld Møller. Gruppens formål er, at kontakte og afholde møder med
virksomheder, organisationer og personer, der kan se en værdi i at støtte samarbejdet med Køge Håndbold
og være en del af visionen.
Køge Håndbold skal fremstå professionelt og handlekraftige overfor sponsorer - tænke større og langsigtet –
hvorfor der bl.a. er produceret præsentationsmateriale, film etc., som skal præsenteres for nuværende og
kommende sponsorer. Derfor er det vigtigt, at SN-gruppen fremover forestår alle kontakter til potentielle
sponsorer. Har du en kontakt, som gerne vil høre mere om Køge Håndbold og samarbejdsmulighederne, så
kontakt Kent Ankersen på kent_ankersen@hotmail.dk
Vi har over en længere periode barslet med at få nedsat en Fundraisingsfunktion, der fremover varetager alle
ansøgninger om økonomiske pulje- og fondsmidler. Fundraisergruppen (FRG) er bestående af Marlene Buch
Andersen, Lone Frederiksen og Anders Laursen. De har kastet sig ind i arbejdet og har allerede afdækket
aktuelle fondsmidler ift. til klubbens ønskeliste. FRG sørger for at sammensætte ansøgninger og vedligge
aktuelt materiale.
Når du fremadrettet vil søge om penge skal der udføres en kort beskrivelse arrangementet og formål,
oplysning om økonomi, deadline og ansvarlige personer. Det er vigtigt, at aktiviteten der søges midler til ikke
er i gangværende – den må først aktiveres når ansøgningen er godkendt af ansøgte fond. Beskrivelser
arkivereres sådan at historikken bevares.
Kontakt:
Marlene Buch Andersen: marlenebuchandersen@gmail.com
Anders Laursen: anders.laursen@sn.dk
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Oprettelse af udvalg
Målet med nedenstående udvalg er, at de skal arbejde på strategisk niveau, altså ikke udførende. De
planlægger de overordnede linier og sikrer forsat udvikling indenfor deres resortområde. Der vil i løbet af
sensommeren meldt mere ud omkring disse udvalg.
Visionsudvalget (VU) - erstatter det tidligere Sportsudvalg (SU) - bestående af: Robert M. Gertsen, Frederik
Ullerup og Søren Stryger og refererer til Nikolaj Nedovic Larsen i Bestyrelsen.
Aktivitetsudvalget (AU) bestående af: Annette Thestrup, Elisabeth Overgaard og Kenneth Wiesmach og
refererer til Keld Møller i bestyrelsen.
Forretningsudvalget (FU) beslutningsudvalg bestående af: Nikolaj Nedovic Larsen, Kent Ankersen og Keld
Møller og er bestyrelsens forlængede arm.

Kommende aktiviteter
Håndboldskole den 7. – 11. august
”Vi løber til WTC” – den 12. august
Netværkscykeltur den 14. august
White Tiger Camp den 18.-20. august
Køge Festuge den 27. august – 2. september
Foredrag med Rikke Nielsen den 13. september i samarbejde med Kultur og Idrætsudvalget
Bankoshow med Banko Carl den 26. september

Vi glæder os til snart at mødes i haller og mødelokaler – og vi kan love, at der er spændende ting på plakaten
i det fremadrettede arbejde med at skabe Sjællands Bedste Håndbold Miljø.
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