
 

 

Herlev Idrætsforening 

Formandens beretning for året 2010/2011 
 

Medlemstal 

Herlev Idrætsforening er en paraplyorganisation med 25 afdelinger. Organisationen 

spænder over 22 forskellige sportsgrene samt en afdeling (HITA), der er tværgående 

og indeholder Minisport. 

I år kan vi igen sige velkommen til en ny afdeling, Fitness Nord, så vi nu er oppe på 

25 afdelinger i Herlev Idrætsforening. Det samlede medlemstal i HI’s afdelinger er 

ikke desto mindre faldet med 136, så vi nu er 6.380 pr. 31. december 2010. 6.157 

medlemmer er aktive idrætsudøvere!  

Nogle af vores afdelinger er gået lidt tilbage i forhold til antal medlemmer, mens 

andre har fortsat deres positive udvikling. Hjortengymnasterne har igen i år fået flere 

nye medlemmer, og det samme gælder Løbe- og Atletikafdelingen. 

Tennis har mistet medlemmer, og Svømmeafdelingen er igen gået lidt tilbage. Men 

her kan vi se frem til en medlemsfremgang i det kommende år med genåbningen af 

Hjortespringbadet. Også i år har Squash haft fremgang og fastholder positionen som 

den største afdeling. 

Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse.  

Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 

Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har 

holdt 7 møder. Det årlige hovedbestyrelsesseminar blev vi nødt til at aflyse pga. 

manglende tilslutning. I stedet blev der brugt en lørdag formiddag i Herlev 

Medborgerhus til at arbejde med udviklingen af Herlev Idrætsforening og de 

udfordringer, afdelingerne har identificeret. 

På repræsentantskabsmødet 2010 var der nyvalg til kasserer Ole Steen Nielsen. 

Søren Damgaard-Mørch blev nyvalgt som næstformand, Allan Strøbæk nyvalgt som 

menigt medlem og Mette Understrup Zilberberg blev valgt som ny suppleant. Lene 

Understrup gik af som næstformand efter at have siddet i en lang årrække i HIs 

Forretningsudvalg. Også Torben Lassen gik af efter en årrække som kasserer. 

I årets løb er Anni Møller (Tennis), Bo Mortensen (Badminton), Allan Lindgaard 

(Hjorten Fodbold) og Ivana Lazic (Herlev/Hjorten Håndbold) indtrådt som nye 

medlemmer i hovedbestyrelsen. 



 

 

Afdelingerne 

Også dette år har budt på udfordringer for afdelingerne. Svømning har igen i år 

kæmpet med de små forhold i Herlev Badet, men er nu ved at gøre klar til bedre 

tider. 

Herlev Hornets kæmper stadig for at få gang i eliteishockey i Herlev, men det er 

svært. Til gengæld har de fået et godt 1. divisionshold med spillere, som er vokset op 

i klubben, ligesom ungdomsafdelingen også er velfungerende.  

Hjortengymnasterne har for alvor etableret sig. Sammenholdt med at HI Gymnastik 

stadig er den næststørste afdeling i HI, betyder det, at der aldrig har været så mange 

medlemmer, der dyrker gymnastik som i år! 

HI Pool Club er en ny afdeling i HI, og de har allerede stor succes med deres unge 

hold, som også nyder stor bevågenhed fra forbundets side. Dem kommer vi til at høre 

mere om. Både squashspillerne og de unge Herlevsvømmere opnår fine resultater og 

markerer sig på landsplan, hvor de høster medaljer.  

HI Fitness Nord afholdt stiftende generalforsamling, og der er ydet et stort stykke 

arbejde siden da for at få afdelingen etableret. Det er en afdeling, der kan blive et 

godt supplement for mange af de unge idrætsudøvere i de øvrige afdelinger i HI. 

Ligesom det kan få flere borgere i Herlev i gang med motion. 

Så igen i år kan vi være stolte af den indsats, der ydes for at skabe gode rammer og 

muligheder for idrætten i Herlev. 

Sportslige resultater 

I 2010 er der også hentet medaljer og mesterskaber til Herlev. Det kræver 

vedholdende træning af idrætsudøverne – og en stor indsats af trænere, ledere og de 

mange frivillige. Forventningerne til HI Fodbold blev indfriet i år, og vi har nu et 

divisionshold i Herlev, som har leveret en stabil indsats i den nye række.  

Det årlige "Burgerparty" arrangeret af Herlev Kommune var en stor succes igen i år. 

Der er ingen tvivl om, at alle de unge idrætsudøvere er glade for at deltage og blive 

fejret. Både fremmødet og humøret er højt hos deltagerne.  

Også seniorfesten er velbesøgt. De flotte idrætspræstationer blev hyldet, men også 

leder og trænerindsatserne blev fejret. Det er en god lejlighed til at huske på det store 

arbejde, der bliver løftet bag kulisserne.  

Herlev kommunes lederpris for 2009 blev uddelt: 

Årets leder 2009 blev Preben Bagger, formand for HI Fodbold  

Det er glædeligt, at arrangementet har fundet sin form, og der dermed er skabt en ny 

tradition. Vi vil gøre vores til, at opbakningen fortsætter.  



 

 

Team Herlev 

Team Herlev udbetalte igen i 2010 et stort beløb i støtte til idrætten i Herlev. Det er 

en god og attraktiv erhvervsklub, der udover at støtte eliteidrætten i Herlev, også 

skaber et godt netværk mellem medlemsvirksomhederne. Ved årsskiftet bestod Team 

Herlev af følgende virksomheder:  

Anlægsgartner Carsten Trænk, Bruun – Din Tøjmand, Cool Gray A/S, COVI 

Gravure A/S, CreaSign, Elite Miljø A/S, EL Sikring ApS, Glarmester Schlæger, 

Haunstoft A/S, Herlev Bladet, Icopal, JAGA Denmark A/S, Wessberg A/S, Knud 

Olsen VVS A/S, Krogsgaard-Jensen A/S, Murermester René Godthåb A/S, Nordea i 

Herlev, RUKO A/S, V. Lauridsen Totalbyg ApS, WR Entreprise A/S, Zahle & Co. 

Electric A/S samt Herlev Kommune. 

I 2010 har følgende modtaget støtte fra Team Herlev:  

Herlev/Hjorten Squash, HI Fodbold og HI Svømning – samt Jason Watt.  

  

I alt blev der fra Team Herlev udbetalt 552.500 kr. i støtte til HI afdelinger. 

 

Team Herlev betyder meget for udviklingen af eliteidrætten i Herlev, og det er 

glædeligt, at så mange virksomheder har udtrykt interesse for at være med på trods af 

finanskrisen. Det giver håb om, at niveauet for de årlige uddelinger kan fastholdes, 

og at det også fremover skaber plads til nye initiativer.  

 

En stor tak til alle medlemmerne af Team Herlev, jeres deltagelse er med til at gøre 

en forskel for eliteidrætten i Herlev.  

Økonomi 

Regnskabet for 2010 udviser et overskud på driften, da året har været forholdsvis 

traditionelt og uden nye tiltag med økonomisk risiko. 60’er festen gav igen i år et 

mindre overskud til fordeling mellem afdelingerne. Det er et regnskab, der stadig 

giver os råderum til at forsøge nye aktiviteter, samtidig med at vi fortsat er en 

velkonsolideret forening med en sund økonomi. 

    

I øvrigt henvises til regnskabet, der bliver fremlagt på Repræsentantskabsmødet.   



 

 

Sponsorer 

HI’s hovedafdeling havde ved årsskiftet tre faste sponsorer, nemlig 

   

                  
 
 

 
 

 

En stor tak til vore sponsorer. Disse aftaler og indtægterne derfra er en meget 

væsentlig støtte for vort arbejde med at give mulighed for en stærkere profilering af 

sporten i Herlev til glæde både for eliten og bredden.  

 

Vi er meget glade for den støtte, vi får gennem aftalerne, og håber også, at vore 

sponsorer føler, at de “får noget for pengene”, selvom det kan være svært at måle 

direkte. I den forbindelse skal der selvfølgelig også lyde en opfordring til at bruge 

vores sponsorer, når muligheden byder sig.  

Sportsprofiler 

Som et led i aftalen mellem Nordea Herlev, Herlev Bladet og HI kåres hver måned 

MÅNEDENS SPORTSPROFIL og en gang om året ÅRETS SPORTSPROFIL. 

Udvalget, bestående af Thomas Prehn fra Nordea, René Brohammer Hansen fra 

Mediecentret Herlev Bladet og Annelise Fenger fra HI vælger MÅNEDENS 

SPORTSPROFIL, og i slutningen af året kårer Herlev Bladets læsere ved en 

afstemning blandt de månedlige profiler, hvem af dem der skal være ÅRETS 

SPORTSPROFIL. 

Følgende er blevet MÅNEDENS SPORTSPROFIL i 2010: 

  Januar  Steinbjørn Sørensen, Herlev Løbe- og Atletikklub 

  Februar  Nicky Schumacher, Hjortengymnasterne  

  Marts   Sophia Muusfeldt Olsen, Springridning 

  April   1. holdet, Herlev/Hjorten Squash 

http://www.udsigten.dk/
http://www.nordea.dk/
http://www.herlevbladet.dk/


 

 

  Maj   Herlev Pool Club 

  Juni   1. holdet, HI Fodbold 

  August  Cecilie Ludwig, KCK 

  September  Felix Valentin Hansen, Roadracer 

  Oktober  Rasmus Gyde, Herlev/Hjorten Squash 

  November  Simon Grützmeier, Herlev Ju-Jutsu 

  

 

Månedens profiler modtog hver en gavecheck på 1.000 kr. fra Nordea samt jakke/T-

shirts fra Herlev Bladet. 

Herlev Bladets læsere kårede Sophia Muusfeldt Olsen, Springridning til 
ÅRETS SPORTSPROFIL 2010. 

Sophia modtog en check på 5.000 kr. fra Nordea, samt en statuette sponsoreret af 

Jørgen Wessberg A/S og udført på foranledning af Herlev Billedskole. En stor tak til 

Herlev Billedskole samt til Jørgen Wessberg A/S for den økonomiske støtte til 

fremstillingen.   

 

En stor tak til Herlev Bladet, som var vært ved et velbesøgt arrangement i 

Medborgerhuset, hvor der blev budt på tryllerier og stor magi af tryllekunstner 

Henrik Svanekiær. Det blev afsluttet med en stor, velsmagende buffet fra Ricky’s 

køkken. En god tradition, der viser stor interesse for den populære pris. 

 

 TAK til Nordea og Herlev Bladet for den støtte, de yder til denne aktivitet og tillykke 

til de 10 modtagere. Også i det kommende år fortsættes traditionen, da vores to 

samarbejdspartnere fortsat gerne bidrager til Sportsprofilen, således at der også i 

2011 kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 2011.   

 

Herlev Kommune 

Ingen tvivl om at idrætslivet er på dagsordenen i Herlev kommune. Her er 

samarbejdet mellem idrætsliv og kommune essentielt. Dialogen bliver til stadighed 

bedre med både forvaltningen og politikerne. Dialogen tages i gensidig respekt for 

hinandens arbejdsforhold og forskellighed og i lyset af, at den idrætslige og den 

kommunale indsats supplerer hinanden. Det er en stor frivillig arbejdsindsats, der 

ikke kan gøres op i penge, der leveres til gavn for byen og dens borgere. Det kræver 

på den anden side investeringer, tidssvarende idrætsanlæg og tilskud. 

HI ønsker at skabe resultater i et samarbejde og gennem fortsat dialog. Det har været 

glædeligt, at den nye centerleder for idrætsanlæggene Jakob Ludvigsen på kort tid 

har etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med idrætslivet. Vi arbejder for de 

samme mål. Der er ligeledes etableret en god dialog og et frugtbart samarbejde med 



 

 

forvaltningen og Kirsten Frandsen i regi af Idrætsudvalget, hvor opgaven har været 

at udvikle rammerne for idrætslivet i Herlev. Dette er sket i en møderække, hvor der 

også er hentet stor inspiration udefra. Opgaven er nu at konkretisere initiativerne. 

HI har i året været repræsenteret i diverse råd og udvalg: 

Idrætsforum:               Annelise Fenger samt repræsentanter fra  

       vores afdelinger 

Idrætsudvalget:    Annelise Fenger og Mette Zilberberg samt 

repræsentanter fra vores afdelinger 

Lokal radio og TV Nævn:  Torben Lassen 

Squashhalfonden:    Annelise Fenger og Torben Lassen 

Team Herlev:    Annelise Fenger 

Idrætsforum 

     Idrætsforum har eksisteret siden 2006. Det er et vigtigt forum for dialog efter 

nedlæggelsen af Folkeoplysningsudvalget. Det er også et forum for 

erfaringsudveksling og inspiration. Det er vigtigt hele tiden at tænke i udvikling, så 

idrætten stadig kan tiltrække nye idrætsudøvere. Idrætten er med til at give 

Herlevborgerne fælles oplevelser og dermed støtte op om fællesskabet. 

 

Fra idrættens side ønsker vi et udvidet samarbejde med skoler og fritidsordninger, så 

endnu flere unge kan blive aktive – og gerne i foreningerne. 

 

Idrætslederakademiet har holdt pause i 2009 og 2010, men vi forventer, at der er 

basis for at genoptage indsatsen. Men det kræver en indsats fra alle parter, men 

belønningen i form af flere frivillige vil så også komme. 

 

I Idrætsforum har vi haft konstruktive diskussioner om de nye fordelingsregler, men 

det nye initiativ fra kommunens side kan forbedres, og vi vil gå positivt ind i en 

evaluering.  

 

 På anlægssiden er det Hjortespringbadet endelig en realitet. Det vil give nye og 

forbedrede muligheder for idrætsliv og fritid. Ikke mindst HI Svømning har set frem 

til at se det danne ramme for endnu flere aktive svømmere. Herlev Idrætsforening ser 

også frem til at den nye afdeling HI Fitness Nord kan åbne i nye lokaler. 

Tilstrømningen af nye medlemmer er overvældende.  

 

Der er også taget et langt tilløb til en ny anlægsinvestering i form af en udbygning af 

squashfaciliteterne i Hjortespring. Det vil skabe forbedrede rammer for HI’s største 

afdeling, men det vil også kunne profilere Herlev. Vi bliver nu i stand til at trække 



 

 

internationale arrangementer til Herlev. Der er grund til at understrege, at dialogen 

med brugerne er vigtig – og den er vigtig at fastholde hele vejen til målet.  

 

Herlev Bladet 

HI’s sportslige præstationer har igen i år fået god spalteplads og fin omtale. Vi har 

været glade for dialogen og de gode råd til ledere og trænere – det er vigtigt med 

gensidig forståelse for hinandens arbejdsvilkår. Det giver det bedste resultat.   

Omtalen af MÅNEDENS SPORTSPROFIL og ÅRETS SPORTSPROFIL og Herlev 

Bladets deltagelse i kåringen af disse idrætsudøvere sætter jeg stor pris på. Det er til 

gavn for hele idrætten i Herlev.  

Herlev Bladets Præmiekonto og det beløb på 40.000 kr., der er afsat hertil, er også en 

værdifuld støtte til vort arbejde.  

Fonden Herlev Bladet har også til formål at uddele donationer skattefrit til kulturelle 

og idrætslige formål, så også på denne måde bliver idrætten tilgodeset. Torben 

Lassen er fortsat idrættens repræsentant i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet.   

HITA – Herlev Idrætsforenings Tværgående Aktiviteter 

Vores tværgående afdeling dækker over aktiviteten Minisport.  

Minisport er i gang med sæson nr. 18. Pladserne på de to hold er traditionen tro 

eftertragtede. Der er over 70 drenge og piger, der er i gang med at udfordre sig selv i 

de forskellige idrætsgrene, der er med i Minisport. Det er en styrke, at vi i Herlev 

fortsat kan holde fast i dette enestående tilbud til vores børn.  

Andre arrangementer 

Årets fest i Herlev var igen 60’erfesten med god musik, dans og masser af 

mennesker i feststemning. Der kunne meldes udsolgt. Johnny Nielsen og Sten 

Nielsen – med hjælp fra Peter Dall, Ole Steen Nielsen og Søren Damgaard-Mørch – 

fik igen hallen til at danse, i år til tonerne af bl.a. Boney M. Det var en stor succes. 

Ingen er i tvivl om, hvilken kæmpe arbejdsindsats der kræves for at få denne 

begivenhed op at stå! 

Også HI Fodbold havde succes med at afholde en høstfest i Herlevhallen – igen et 

godt initiativ! 

I 2010 var der ikke Herlev Festival, men der varmes op til den nye Herlev Festuge, 

som vi ser frem til at blive en del af.  

Herlevløbet blev i år arrangeret af Herlev Løbe- og Atletikklub og foregik i august 

måned. Der var deltagerrekord og en fin tilskueropbakning. Tak for en stor Herlev-

begivenhed, som har krævet en stor indsats af de frivillige. 



 

 

Herlev i Bevægelse, som arrangeres af Herlev kommune, blev bakket op af Herlev 

Idrætsforening. Mange idrætsgrene kunne afprøves i Elverparken og i den nordlige 

del af byen. Det er med til at synliggøre idrætten og til at friste flere til at dyrke 

motion og bevægelse. Tilbuddene er der. 

Æresbevisninger 

HI’s ærestavle fik to nye navne på i 2010: 

Årets aktive:    Nicky Schumacher, GHG 

Årets leder:   Søren Gyde, Herlev/Hjorten Squash 
Vi siger tillykke og tak til jer begge. 

 

HI fik også to nye æresmedlemmer i 2010 – Lene Understrup og Bjarne  

Christiansen.  

 

Lene Understrup har været med i HI's hovedbestyrelse siden 1990, hvor hun blev 

valgt som formand for håndbold, og i marts 1992 blev hun valgt som næstformand i 

FU. Lene Understrup gik af som formand for håndbold og blev i stedet 

ungdomsformand i det nystiftede Herlev/Hjorten Håndbold, som blev det første 

skridt i sammenlægningen af de to idrætsforeninger. Hun blev valgt ind i 

håndboldbestyrelsen som 18-årig og var aktiv indtil 1986. Herudover har hun i 

mange år virket som træner for ungdomshold. 

 

Som repræsentant for HI og idrætten i Herlev har Lene Understrup været medlem af 

det daværende kommunale Idrætsudvalg og i en periode på 8 år været repræsentant i 

Folkeoplysningsudvalget. Lene Understrup har som den eneste modtaget både HI's 

lederpris og Hjorten-prisen - begge priser tildelt i 1999. Og i samme forbindelse 

modtog hun i 2000 Herlev Kommunes Idrætslederpris. 

 

Bjarne Christiansen eller BC har ydet en speciel indsats for idrætslivet i Herlev. 

Sammen med far og bror var han med til at stifte Herlev Ishockey helt tilbage i 1968 

og var også med til indvielsen af Skøjtehallen i september 1977, dengang hans far 

var formand for ishockey.  

 

Bjarne Christiansen spillede selv på Herlevs elitehold frem til 1983 og var samtidig 

også træner for en flok drenge. Efter tiden på eliteholdet blev han holdleder for 

eliteholdet. Pigeholdet er altid blevet trænet af BC og den øvrige familie. Senest har 

han været en afholdt og respekteret formand for Herlev Ishockey og dermed også 

medlem af Hovedbestyrelsen i en årrække. På Ishockeys generalforsamling i 2009 

blev han udnævnt til æresmedlem. 

 



 

 

Endelig blev HI’s guldemblem med æreskrans tildelt Ulla Christiansen og 

Jørgen Andersen fra HI Gymnastik.  

 

Begge har været med i mange år både som aktive og som ledere. Ulla Christiansen 

har som kasserer på en meget kompetent og pålidelig måde varetaget afdelingens 

regnskabsfunktion på bedste måde, så foreningen i dag har en sund økonomi. 

Herudover har hun været aktiv i foreningens konkurrenceudvalg og bladudvalg.  

 

Jørgen Andersen har været medlem af bestyrelsen i 15 år og senest varetaget 

funktionen som medlemsadministrator. Herudover har han været aktiv i flere udvalg, 

instruktør og dommer ved idrætsmærket og også repræsenteret HI i både 

Idrætsforum og Idrætsudvalget, ligesom han i dag er en af HI’s revisorer. 

 

Et stort til lykke til jer alle fire! 

 

Afslutning 
2010 har været et fint år for HI og for idrætten i Herlev. Nogle af de tanker, som blev 

tænkt sidste år på vores seminar er blevet til virkelighed, og der er mere på vej. Jeg 

glæder mig over de resultater, vi har opnået – selvom jeg også ønsker, det kunne gå 

lidt hurtigere. Der er investeret både tid og penge i etableringen af HI Fitness, men 

nu er det en realitet!  

 

Selvom årets HI seminar blev aflyst, vil jeg glæde mig over, at vi kom videre med 

vores ideer på arbejdslørdagen i august. Jeg er sikker på, at vi også vil se et fælles 

sekretariat realiseret, så de frivillige ledere kan blive aflastet, ligesom samarbejdet 

mellem skoler og idræt skal styrkes. Så arbejdet med at udvikle HI fortsætter i 2011. 

 

Herlev, den 28. februar 2011 

 

Annelise Fenger 
 


