
Herlev Idrætsforening

Formandens beretning for året 201
 

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 har der været afdelinger, der har haft en markant vækst. 
kom rigtigt i gang et stykke ind i året har haft en overvældende tilgang, ligesom 
svømning er kommet godt igen efter Hjortespringbadets åbning. Svømning har 
ventelister, da der slet ikke er kapacitet nok til alle de herlevborgere, der gerne vil på 
svømmehold. Det samlede medlemstal i HI’s afdelinger er 
medlemmer, så vi nu er
idrætsudøvere! 

Igen i år er der forskel på, hvordan afdelingerne har klaret sig. Både 
Hjortengymnasterne 
medlemmer og de

Tennis er igen i år gået lidt tilbage, ligesom HI Gymnastik 
Squash har, som noget nyt, mistet medlemmer og må derfor afgive positionen som 
den største afdeling til Svømning. Men mon ikke åbningen af det nye squashcenter 
vil bringe flere medlemmer i det nye år. 

Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse. 

Hovedbestyrelse og Fo
Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har 
holdt 6 møder. Det årlige hovedbestyrelsesseminar 
overnatning. I år mødtes vi i 
Herlev kommunes kultur
implementeringen af Idrætsudvalgets arbejde drøftet, ligesom vi gav udtryk for vores 
ønske om en fremtidig idrætspolitik

På repræsentantskabsmødet 201
der var genvalg på sekretærposten, hvor Annette Winther blev valgt.
Understrup Zilberberg blev 

I årets løb er Mette Korsgaard Hansen (Floorball)

Herlev Idrætsforening 

Formandens beretning for året 2011/2012

Herlev Idrætsforening er en paraplyorganisation med 25 afdelinger. Organisationen 
spænder over 22 forskellige sportsgrene samt en afdeling (HITA), der er tværgående 

Minisport. 

har der været afdelinger, der har haft en markant vækst. 
kom rigtigt i gang et stykke ind i året har haft en overvældende tilgang, ligesom 
svømning er kommet godt igen efter Hjortespringbadets åbning. Svømning har 

ntelister, da der slet ikke er kapacitet nok til alle de herlevborgere, der gerne vil på 
Det samlede medlemstal i HI’s afdelinger er 

medlemmer, så vi nu er 7.430 pr. 31. december 2011. 7.179
idrætsudøvere! Den fremgang kan vi kun glæde os over. 

Igen i år er der forskel på, hvordan afdelingerne har klaret sig. Både 
Hjortengymnasterne og Løbe- og Atletikafdelingen har igen

og dermed fortsat deres positive udvikling. 

er igen i år gået lidt tilbage, ligesom HI Gymnastik 
har, som noget nyt, mistet medlemmer og må derfor afgive positionen som 

den største afdeling til Svømning. Men mon ikke åbningen af det nye squashcenter 
vil bringe flere medlemmer i det nye år.  

Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse.  

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

møder. Det årlige hovedbestyrelsesseminar afholdes på en enkelt dag uden 
overnatning. I år mødtes vi i Herlev Medborgerhus, hvor vi bl.a. havde besø
Herlev kommunes kultur- og fritidschef Kirsten Frandsen. Her blev planerne for 
implementeringen af Idrætsudvalgets arbejde drøftet, ligesom vi gav udtryk for vores 
ønske om en fremtidig idrætspolitik for Herlev kommune. 

På repræsentantskabsmødet 2011 blev formand Annelise Fenger genvalgt, ligesom 
der var genvalg på sekretærposten, hvor Annette Winther blev valgt.
Understrup Zilberberg blev genvalgt som suppleant.  

Mette Korsgaard Hansen (Floorball) og Ole R. Olsen 
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Herlev Idrætsforening er en paraplyorganisation med 25 afdelinger. Organisationen 
spænder over 22 forskellige sportsgrene samt en afdeling (HITA), der er tværgående 

har der været afdelinger, der har haft en markant vækst. Fitness Nord, der først 
kom rigtigt i gang et stykke ind i året har haft en overvældende tilgang, ligesom 
svømning er kommet godt igen efter Hjortespringbadets åbning. Svømning har 

ntelister, da der slet ikke er kapacitet nok til alle de herlevborgere, der gerne vil på 
Det samlede medlemstal i HI’s afdelinger er derfor steget med 949 

179 medlemmer er aktive 

Igen i år er der forskel på, hvordan afdelingerne har klaret sig. Både 
har igen i år fået flere nye 

er igen i år gået lidt tilbage, ligesom HI Gymnastik har mistet medlemmer.  
har, som noget nyt, mistet medlemmer og må derfor afgive positionen som 

den største afdeling til Svømning. Men mon ikke åbningen af det nye squashcenter 

Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har 
afholdes på en enkelt dag uden 
, hvor vi bl.a. havde besøg af 

og fritidschef Kirsten Frandsen. Her blev planerne for 
implementeringen af Idrætsudvalgets arbejde drøftet, ligesom vi gav udtryk for vores 

blev formand Annelise Fenger genvalgt, ligesom 
der var genvalg på sekretærposten, hvor Annette Winther blev valgt. Mette 

Ole R. Olsen (Billard) indtrådt 



som nye medlemmer i hovedbestyrelsen.

Afdelingerne 
Generelt har det været et godt år for mange af afdelingerne
års kamp med dårlige træningsforhold og deraf følgende medlemsnedgang fået vendt 
situationen først og fremmest på gru
også ved at tage nye initiativer med bl.a. babysvømning og tilknytning af Lotte Friis. 
De unge Herlevsvømmere får ny inspiration og viser stadig fine resultater og 
medaljer på landsplan.

Åbningen af Hjortespri
rigtigt i gang. Afdelingen har oplevet en rekordstor tilgang af nye medlemmer i løbet 
af meget kort tid. En stor del af medlemmerne har ikke tidligere været aktive i en 
idrætsforening, så her får vi fat
så udskiftningen er ikke stor.

Herlev Ishockey fik igen etableret et elitehold, og det var et glædeligt gensyn med 
”gamle” herlevspillere, som også har fået tilskuerinteressen til at stige markant. Der 
er ingen tvivl om, at et elitehold betyder en stor forskel 
i hele Herlev for borgerne og erhvervslivet.

HI Fodbold har bevist, at de kan klare sig godt i 2. division. Nu er udfordringen at 
udvikle spillere, som kan gøre sig gæl
fastholdes. 

Selvom der har været en mindre medlemsnedgang for Squash, opnår de stadig fine 
resultater, og mon ikke der vil være fremgang i det kommende år, med åbningen af 
det nye squashcenter.

HI Pool Club har
et ungt hold, som vi forventer os meget af fremover.

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 2011 er der 
idrætsgrenene 
kræver en vedholdende indsats 
samtidig med at uddannelse og arbejde også skal passes. Det kræver også noget af
trænere, ledere og de mange frivillige. 
ikke kan gøres op i penge

Det årlige "Burgerparty" arrangeret af Herlev Kommune var 

som nye medlemmer i hovedbestyrelsen. 

 
Generelt har det været et godt år for mange af afdelingerne. Svømning har 
års kamp med dårlige træningsforhold og deraf følgende medlemsnedgang fået vendt 
situationen først og fremmest på grund af åbningen af det nye Hjortespringbad. Men 
også ved at tage nye initiativer med bl.a. babysvømning og tilknytning af Lotte Friis. 
De unge Herlevsvømmere får ny inspiration og viser stadig fine resultater og 
medaljer på landsplan. 

Åbningen af Hjortespringbadet betød også, at HI Fitness omsider kunne komme 
rigtigt i gang. Afdelingen har oplevet en rekordstor tilgang af nye medlemmer i løbet 
af meget kort tid. En stor del af medlemmerne har ikke tidligere været aktive i en 
idrætsforening, så her får vi fat i et nyt segment. Samtidigt er medlemmerne trofaste, 
så udskiftningen er ikke stor. 

Ishockey fik igen etableret et elitehold, og det var et glædeligt gensyn med 
”gamle” herlevspillere, som også har fået tilskuerinteressen til at stige markant. Der 
er ingen tvivl om, at et elitehold betyder en stor forskel – ikke kun i afdelingen, men 
i hele Herlev for borgerne og erhvervslivet. 

HI Fodbold har bevist, at de kan klare sig godt i 2. division. Nu er udfordringen at 
udvikle spillere, som kan gøre sig gældende på holdet, samtidig med at stabiliteten 

Selvom der har været en mindre medlemsnedgang for Squash, opnår de stadig fine 
resultater, og mon ikke der vil være fremgang i det kommende år, med åbningen af 
det nye squashcenter. 

har også i år klaret sig fremragende og sender en spiller til VM. Det er 
et ungt hold, som vi forventer os meget af fremover. 

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

resultater 
er der igen hentet medaljer og mesterskaber til Herlev i en række af 

idrætsgrenene – Svømning, Squash, Ju-Jutsu, Pool for blot at nævne nogle. 
en vedholdende indsats af idrætsudøverne – også i den kolde og sure tid, 

d at uddannelse og arbejde også skal passes. Det kræver også noget af
trænere, ledere og de mange frivillige. Der lægges mange timer i afdelingerne, som 
ikke kan gøres op i penge.  

Det årlige "Burgerparty" arrangeret af Herlev Kommune var 

 

. Svømning har efter flere 
års kamp med dårlige træningsforhold og deraf følgende medlemsnedgang fået vendt 

nd af åbningen af det nye Hjortespringbad. Men 
også ved at tage nye initiativer med bl.a. babysvømning og tilknytning af Lotte Friis. 
De unge Herlevsvømmere får ny inspiration og viser stadig fine resultater og 

ngbadet betød også, at HI Fitness omsider kunne komme 
rigtigt i gang. Afdelingen har oplevet en rekordstor tilgang af nye medlemmer i løbet 
af meget kort tid. En stor del af medlemmerne har ikke tidligere været aktive i en 

i et nyt segment. Samtidigt er medlemmerne trofaste, 

Ishockey fik igen etableret et elitehold, og det var et glædeligt gensyn med 
”gamle” herlevspillere, som også har fået tilskuerinteressen til at stige markant. Der 

ikke kun i afdelingen, men 

HI Fodbold har bevist, at de kan klare sig godt i 2. division. Nu er udfordringen at 
dende på holdet, samtidig med at stabiliteten 

Selvom der har været en mindre medlemsnedgang for Squash, opnår de stadig fine 
resultater, og mon ikke der vil være fremgang i det kommende år, med åbningen af 

også i år klaret sig fremragende og sender en spiller til VM. Det er 

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

jer og mesterskaber til Herlev i en række af 
Jutsu, Pool for blot at nævne nogle. Det 

så i den kolde og sure tid, 
d at uddannelse og arbejde også skal passes. Det kræver også noget af 

Der lægges mange timer i afdelingerne, som 

Det årlige "Burgerparty" arrangeret af Herlev Kommune var derfor igen velbesøgt og 



stemningen var i top. 
om de resultater, der er opnået i årets løb. Der blev også lejlighed til at sige tak og 
farvel til Herlevs mangeårige borgmester Kjeld Hansen

Seniorfesten er 
idrætspræstationer værdsat. Træner
dem kunne det ikke lade sig gøre at skabe de gode resultater.

Herlev kommunes lederpris for 20

Årets leder 20

 

Team Herlev 

Team Herlev udbetalte igen i 201
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 
Gravure A/S, CreaSign, Elite Miljø A/S, EL Sikring ApS, Glarmester Schlæger, 
Haunstoft A/S, Herlev Bladet, Wessberg A/S, Knud Olsen VVS A/S, Krogsgaard
Jensen A/S, Nordea i Herlev, RUKO 
Zahle & Co. Electric A/S samt Herlev Kommune.

I 2011 har følgende modtaget støtte fra Team Herlev: 

HI Fodbold, Herlev/Hjorten Squash,
Watt.  
  
I alt blev der fra Team He
 
Team Herlev 
på at fastholde medlemstallet
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 201
overskud til fordeling mellem afdelingern

stemningen var i top. De unge idrætsudøvere nyder at blive fejret, og der står respekt 
om de resultater, der er opnået i årets løb. Der blev også lejlighed til at sige tak og 
farvel til Herlevs mangeårige borgmester Kjeld Hansen.   

eniorfesten er ligeledes velbesøgt. Også ved denne lejlighed blev de flotte 
idrætspræstationer værdsat. Træner- og lederindsatserne blev også fremhævet
dem kunne det ikke lade sig gøre at skabe de gode resultater.

Herlev kommunes lederpris for 2010 blev uddelt: 

ets leder 20 10 blev Søren Gyde, HI Squash  

 

Team Herlev udbetalte igen i 2011 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, Wessberg A/S, Knud Olsen VVS A/S, Krogsgaard
Jensen A/S, Nordea i Herlev, RUKO A/S, SSG A/S, V. Lauridsen Totalbyg ApS,  

Electric A/S samt Herlev Kommune. 

har følgende modtaget støtte fra Team Herlev:  

Herlev/Hjorten Squash, Herlev Ishockey og HI Svømning 

I alt blev der fra Team Herlev udbetalt 812.500 kr. i støtte til HI afdelinger.

Team Herlev betyder meget for udviklingen af eliteidrætten i Herlev
på at fastholde medlemstallet, og det er glædeligt, at så mange virksomheder 
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.  

Regnskabet for 2011 udviser et overskud på driften. 60’er festen gav i år et 
overskud til fordeling mellem afdelingerne. HI’s Hovedbestyrelse bevilgede et lån til 

 

unge idrætsudøvere nyder at blive fejret, og der står respekt 
om de resultater, der er opnået i årets løb. Der blev også lejlighed til at sige tak og 

Også ved denne lejlighed blev de flotte 
og lederindsatserne blev også fremhævet. Uden 

dem kunne det ikke lade sig gøre at skabe de gode resultater.  

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 

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, Wessberg A/S, Knud Olsen VVS A/S, Krogsgaard-

A/S, SSG A/S, V. Lauridsen Totalbyg ApS,  

og HI Svømning – samt Jason 

i støtte til HI afdelinger. 

betyder meget for udviklingen af eliteidrætten i Herlev. Der arbejdes 
, og det er glædeligt, at så mange virksomheder vil 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 

60’er festen gav i år et fint 
HI’s Hovedbestyrelse bevilgede et lån til 



HI Fitness i forbindelse med afdelingens etablering. 
der giver os råderum til at forsøge nye aktiviteter, samtidig med at vi fortsat er en 
velkonsolideret forening med en sund ø
    
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 m
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 vær
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, som har 
Brohammer Hansen fra Mediecentret Herlev Bla
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.

HI Fitness i forbindelse med afdelingens etablering. Det viser, at vi har et 
der 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.  

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 vær
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. 

som har bestået af Thomas Prehn repræsenterende
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. 

 

viser, at vi har et regnskab, 
der giver os råderum til at forsøge nye aktiviteter, samtidig med at vi fortsat er en 

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

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

En stor tak til vore sponsorer. Disse aftaler og indtægterne derfra er en meget 
ed at give mulighed for en stærkere profilering af 

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 

Som et led i aftalen mellem Nordea Herlev, Herlev Bladet og HI kåres hver måned 
MÅNEDENS SPORTSPROFIL og en gang om året ÅRETS SPORTSPROFIL. 

repræsenterende Nordea, René 
det 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 



Følgende er blevet MÅNEDENS SPORTSPROFIL i 201

  Januar
  Februar
  Marts
  April
  Maj
  Juni
  August
  September
  Oktober
  November
  
 
Månedens profiler modtog hver en gavecheck på 1.000 
shirts fra Herlev Bladet.

Herlev Bladets læsere kårede 
ÅRETS SPORTSPROFIL 201
Jeanne 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 
Mox. 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 bidrage
2012 kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 201
 
Herlev Kommune
Der er ingen tvivl om
borgmester gennem en årrække, Kjeld Hansen, har 
er foregået i samarbejde med Team Herlev, men også gennem administrationen af 
tilskudsregler og ikke mindst udbygningen af idrætsfaciliteterne, hvor idrætten har 
fået endnu en idrætshal, et nyt Hjortespringbad, facilitete
den nordlige og sydlige del af kommunen, en renoveret og udbygget skøjtehal og 

Følgende er blevet MÅNEDENS SPORTSPROFIL i 2011: 

Januar  Jeanne Rasmussen, HI Ju-Jutsu
Februar  Michelle Sejersgaard, HI Taekwondo
Marts   Lisa Jensen, Herlev Ishockey 
April    Bahram Lofty, HI Pool Club 
Maj   Kenneth Pingel, GHG Hjorten Gymnasterne
Juni   1. holdet, B 73 Fodbold 
August  Benjamin Boeskov Gabrielsen, Sparta
September  Frederikke Munch Jakobsen, Love2dance
Oktober  Patricia Verdier og Martin Andersen, HI Tennis
November  Silje Helene Østergaard Munk, HI Pool Club

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

Herlev Bladets læsere kårede Jeanne Rasmussen
ÅRETS SPORTSPROFIL 2011. 

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 

. Det blev afsluttet med en stor, velsmagende buffet fra Ricky’s køkken. En god 
r 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 

kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 201

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

borgmester gennem en årrække, Kjeld Hansen, har prioriteret idrætten i Herlev. Det 
er foregået i samarbejde med Team Herlev, men også gennem administrationen af 
tilskudsregler og ikke mindst udbygningen af idrætsfaciliteterne, hvor idrætten har 
fået endnu en idrætshal, et nyt Hjortespringbad, faciliteter til foreningsfitness i både 
den nordlige og sydlige del af kommunen, en renoveret og udbygget skøjtehal og 

 

 

Jutsu 
Michelle Sejersgaard, HI Taekwondo  

Kenneth Pingel, GHG Hjorten Gymnasterne 

Benjamin Boeskov Gabrielsen, Sparta 
Frederikke Munch Jakobsen, Love2dance 
Patricia Verdier og Martin Andersen, HI Tennis 

lje Helene Østergaard Munk, HI Pool Club 

kr. fra Nordea samt jakke/T-

Jeanne Rasmussen , HI Ju-Jutsu, til 

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 

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 Mr. 

. Det blev afsluttet med en stor, velsmagende buffet fra Ricky’s køkken. En god 

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 

r til Sportsprofilen, således at der også i 
kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 2012.   

at idrætslivet er på dagsordenen i Herlev kommune. Herlevs 
prioriteret idrætten i Herlev. Det 

er foregået i samarbejde med Team Herlev, men også gennem administrationen af 
tilskudsregler og ikke mindst udbygningen af idrætsfaciliteterne, hvor idrætten har 

r til foreningsfitness i både 
den nordlige og sydlige del af kommunen, en renoveret og udbygget skøjtehal og 



senest en ny squashhal. Vi er parate til at fortsætte samarbejdet med Herlevs nye 
borgmester Thomas Gyldal Petersen. Samarbejde og dialog
kommune er essentielt. D
hinandens arbejdsforhold og forskellighed
kommunale indsats 
som idrætskommune kræver en indsats. Det har været de frivilliges år i 2011, og der 
leveres en arbejdsindsats, der ikke kan gøres op i penge
borgere.  

HI ønsker at skabe resultater i et samarbejde. 
samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen. Arbejdet i brugerudvalgene er ved 
at finde formen og dialogen er postitiv.

Et ønske til forvaltningen generelt er, at der skal tænkes mere over de byrder, man 
lægger på de frivillige ledere og idrætten. Her tæ
opkrævet hos nogle afdelinger, men ikke hos andre. Ingen af afdelingerne står for 
affaldshåndtering, da aktiviteten sker på kommunale anlæg. Udefra ser 
opkrævningen fuldstændig vilkårlig ud, og der har manglet vilje til at 

Der har været et godt samarbejde omkring udviklingen af idrætten i Herlev i regi af 
Idrætsudvalget. Men arbejdet med at konkretisere og gennemføre initiativerne 
kræver mere fokus i det kommende år.

HI har i året været repræsenteret i divers

Idrætsforum:   
    
Idrætsudvalget:

Squashhalfonden:
Team Herlev: 

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
udvikling, så idrætten stadig kan tiltrække nye idrætsudøvere. 
give Herlevborgerne fælles oplevelser og dermed støtte op om fællesskabet.
 
Fra idrættens side ønsker vi 
fritidsordninger, så endnu flere unge kan blive aktive 
det må tilrettelægges mere på foreningernes præmisser, så vi kan udnytte faciliteterne 
bedst muligt. 

senest en ny squashhal. Vi er parate til at fortsætte samarbejdet med Herlevs nye 
borgmester Thomas Gyldal Petersen. Samarbejde og dialog

essentielt. Det er vigtigt, at dialogen tages i gensidig respekt for 
hinandens arbejdsforhold og forskellighed og i lyset af, at d
kommunale indsats supplerer hinanden. At holde Herlev kommune på dagsordenen 

rætskommune kræver en indsats. Det har været de frivilliges år i 2011, og der 
arbejdsindsats, der ikke kan gøres op i penge - 

HI ønsker at skabe resultater i et samarbejde. Der eksisterer et godt og frugtbart 
samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen. Arbejdet i brugerudvalgene er ved 
at finde formen og dialogen er postitiv. 

Et ønske til forvaltningen generelt er, at der skal tænkes mere over de byrder, man 
lægger på de frivillige ledere og idrætten. Her tænkes på det affaldsgebyr, der er 
opkrævet hos nogle afdelinger, men ikke hos andre. Ingen af afdelingerne står for 
affaldshåndtering, da aktiviteten sker på kommunale anlæg. Udefra ser 
opkrævningen fuldstændig vilkårlig ud, og der har manglet vilje til at 

Der har været et godt samarbejde omkring udviklingen af idrætten i Herlev i regi af 
Idrætsudvalget. Men arbejdet med at konkretisere og gennemføre initiativerne 
kræver mere fokus i det kommende år. 

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

             Annelise Fenger samt repræsentanter fra 
    vores afdelinger 

Idrætsudvalget:    Annelise Fenger og Mette Zilberberg samt 
repræsentanter fra vores afdelinger

Squashhalfonden:    Annelise Fenger og Søren 
    Annelise Fenger 

 
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 udefra. Det er vigtigt hele tiden at tænke i 
udvikling, så idrætten stadig kan tiltrække nye idrætsudøvere. 
give Herlevborgerne fælles oplevelser og dermed støtte op om fællesskabet.

Fra idrættens side ønsker vi stadig et udvidet samarbej
fritidsordninger, så endnu flere unge kan blive aktive – og gerne i foreningerne.
det må tilrettelægges mere på foreningernes præmisser, så vi kan udnytte faciliteterne 

 

senest en ny squashhal. Vi er parate til at fortsætte samarbejdet med Herlevs nye 
borgmester Thomas Gyldal Petersen. Samarbejde og dialog mellem idrætsliv og 

tages i gensidig respekt for 
og i lyset af, at den idrætslige og den 

At holde Herlev kommune på dagsordenen 
rætskommune kræver en indsats. Det har været de frivilliges år i 2011, og der 

 til gavn for byen og dens 

Der eksisterer et godt og frugtbart 
samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen. Arbejdet i brugerudvalgene er ved 

Et ønske til forvaltningen generelt er, at der skal tænkes mere over de byrder, man 
nkes på det affaldsgebyr, der er 

opkrævet hos nogle afdelinger, men ikke hos andre. Ingen af afdelingerne står for 
affaldshåndtering, da aktiviteten sker på kommunale anlæg. Udefra ser 
opkrævningen fuldstændig vilkårlig ud, og der har manglet vilje til at løse problemet. 

Der har været et godt samarbejde omkring udviklingen af idrætten i Herlev i regi af 
Idrætsudvalget. Men arbejdet med at konkretisere og gennemføre initiativerne 

Annelise Fenger samt repræsentanter fra  

Annelise Fenger og Mette Zilberberg samt 
repræsentanter fra vores afdelinger 

Søren Damgaard-Mørch 

Idrætsforum har eksisteret siden 2006. Det er et vigtigt forum for dialog efter 
nedlæggelsen af Folkeoplysningsudvalget. Det er også et forum for 

. 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. 

et udvidet samarbejde med skoler og 
og gerne i foreningerne. Men 

det må tilrettelægges mere på foreningernes præmisser, så vi kan udnytte faciliteterne 



 
I Idrætsforum har vi haft 
evalueringen –
retfærdig proces. Det er i alles interesse, at faciliteterne udnyttes bedst muligt, så 
flere borgere kan dyrke deres idræt.
 
På anlægssiden 
uden vanskeligheder. Vi ser frem til en stabil drift. Det er også nødvendigt for at 
afdelingerne kan fastholde de nye medlemmer i Svømning og HI Fitness. Her skal 
igen opfordres til at fastholde
som altid vil opstå, når nye aktiviteter starter. Udbygningen af squashhallen er også 
realiseret, også her er der grund til at understrege, at brugerinddragelse er vigtig 
den er vigtig at fasth

 
Herlev Bladet 
HI’s sportslige præstationer har igen i år fået god spalteplads og fin omtale. 
eksisterer et godt samarbejde med redaktionen, som følger godt med i idrætslivet i 
byen. Og indtrykket er også, at idrætsstoffet 

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 
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. 
Fenger er i år indtrådt som 
Bladet.   

HITA – Herlev Idrætsforenings Tværgående Aktiviteter
Vores tværgående afdeling dækker over aktiviteten Minisport. 
Minisport er i gang med sæson nr. 
eftertragtede. Der er over 
de forskellige idrætsgrene, der er med i Minisport. Det er en styrke, at vi i Herlev 
fortsat kan holde fast i dette enestående tilbud
stykke arbejde fra de frivillige i HITA, men også en indsats i de øvrige afdelinger, 
som gerne må styrkes.

Andre arrangementer

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

I Idrætsforum har vi haft konstruktive diskussioner om
– nu ser vi frem til resultaterne og forhåbentlig en bedre og mere 

retfærdig proces. Det er i alles interesse, at faciliteterne udnyttes bedst muligt, så 
flere borgere kan dyrke deres idræt.  

På anlægssiden har vi fået nye faciliteter i det forløbne år 
uden vanskeligheder. Vi ser frem til en stabil drift. Det er også nødvendigt for at 
afdelingerne kan fastholde de nye medlemmer i Svømning og HI Fitness. Her skal 
igen opfordres til at fastholde en god dialog og en vilje og lyst til at løse problemer, 
som altid vil opstå, når nye aktiviteter starter. Udbygningen af squashhallen er også 
realiseret, også her er der grund til at understrege, at brugerinddragelse er vigtig 
den er vigtig at fastholde hele vejen til målet.  

 
HI’s sportslige præstationer har igen i år fået god spalteplads og fin omtale. 
eksisterer et godt samarbejde med redaktionen, som følger godt med i idrætslivet i 
byen. Og indtrykket er også, at idrætsstoffet læses af Herlevs mange borgere.

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. 
Fenger er i år indtrådt som idrættens repræsentant i bestyrelsen for Fonden Herlev 

Herlev Idrætsforenings Tværgående Aktiviteter
Vores tværgående afdeling dækker over aktiviteten Minisport. 
Minisport er i gang med sæson nr. 20. Pladserne på de to hold 

. Der er over 80 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. 
stykke arbejde fra de frivillige i HITA, men også en indsats i de øvrige afdelinger, 
som gerne må styrkes. 

Andre arrangementer 

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

 

om fordelingsreglerne og 
nu ser vi frem til resultaterne og forhåbentlig en bedre og mere 

retfærdig proces. Det er i alles interesse, at faciliteterne udnyttes bedst muligt, så 

i det forløbne år – det har dog ikke været 
uden vanskeligheder. Vi ser frem til en stabil drift. Det er også nødvendigt for at 
afdelingerne kan fastholde de nye medlemmer i Svømning og HI Fitness. Her skal 

en god dialog og en vilje og lyst til at løse problemer, 
som altid vil opstå, når nye aktiviteter starter. Udbygningen af squashhallen er også 
realiseret, også her er der grund til at understrege, at brugerinddragelse er vigtig – og 

HI’s sportslige præstationer har igen i år fået god spalteplads og fin omtale. Der 
eksisterer et godt samarbejde med redaktionen, som følger godt med i idrætslivet i 

læses af Herlevs mange borgere.   

Omtalen af MÅNEDENS SPORTSPROFIL og ÅRETS SPORTSPROFIL og Herlev 
Bladets deltagelse i kåringen af disse idrætsudøvere sætter jeg stor pris på. Det er til 

beløb på 40.000 kr., der er afsat hertil, er også en 

Fonden Herlev Bladet har også til formål at uddele donationer skattefrit til kulturelle 
og idrætslige formål, så også på denne måde bliver idrætten tilgodeset. Annelise 

idrættens repræsentant i bestyrelsen for Fonden Herlev 

Herlev Idrætsforenings Tværgående Aktiviteter 
Vores tværgående afdeling dækker over aktiviteten Minisport.  

e på de to hold er traditionen tro 
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 
til vores børn. Det kræver ikke alene et 

stykke arbejde fra de frivillige i HITA, men også en indsats i de øvrige afdelinger, 

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



feststemning. Der kunne meldes udsolgt. Johnny Nielsen og Sten Nielsen 
hjælp fra Peter Dall, Ole Steen Nielsen og Søren Damgaard
til at danse, igen i
tvivl om, hvilken kæmpe arbejdsindsats der kræves for at få denne begivenhed op at 
stå! Det er måneders arbejde og forberedelse, der skal til for at skabe denne fest for 
byen. 

Også HI Fodbold har haft succes med at afholde en høstfest i Herlevhallen 
godt initiativ! 

I 2011 blev en ny 
muligheder for idrættens deltagelse
kommende år. Herlevløbet blev 
som en del af festugen
i HI, og en fin tilskueropbakning. Tak for en Herlev
stor indsats af de

Herlev i Bevægelse, som arrangeres af Herlev kommune, blev 
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 201

Årets aktive:  
Årets leder: 
 
HI uddelte også 
Gymnastik), Tim Jensen (Ju
hold. 
 
Et stort til lykke til jer alle!
 
Afslutning  
2012 har været et fint år for HI og for idrætten i Herlev. 
frivilliges år, og de fortjener endnu en gang en stor tak. 
resultater, vi har opnået 
Fitness på blot et år

Herlev, den 5. 

Annelise Fenger

feststemning. Der kunne meldes udsolgt. Johnny Nielsen og Sten Nielsen 
hjælp fra Peter Dall, Ole Steen Nielsen og Søren Damgaard

gen i år til tonerne af bl.a. Boney M. Det var en stor succes. Ingen er i 
, hvilken kæmpe arbejdsindsats der kræves for at få denne begivenhed op at 

Det er måneders arbejde og forberedelse, der skal til for at skabe denne fest for 

Også HI Fodbold har haft succes med at afholde en høstfest i Herlevhallen 
 

blev en ny Herlev Festuge født. Den blev en vellykket uge. Her gives gode 
muligheder for idrættens deltagelse, som forhåbentlig kan finde sin form i det 

. Herlevløbet blev igen i år arrangeret af Herlev Løbe
m en del af festugen. Der var igen mange deltagere – også fra de øvrige afdelinger 

en fin tilskueropbakning. Tak for en Herlev-begivenhed, som har krævet en 
de frivillige. 

Herlev i Bevægelse, som arrangeres af Herlev kommune, blev 
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 
le fik to nye navne på i 2011: 

   Simon Grützmeier, HI Ju-Jutsu 
   Martin Hyldtoft, HI Ju-Jutsu  

uddelte også rejselegater i 2011 – årets modtagere var Lena Agerschou (HI 
Gymnastik), Tim Jensen (Ju-Jutsu), Rasmus Gyde (Squash) 

Et stort til lykke til jer alle! 

har været et fint år for HI og for idrætten i Herlev. 
frivilliges år, og de fortjener endnu en gang en stor tak. 
resultater, vi har opnået – der er noget der lykkes, når vi ser 800 nye medlemmer i 

på blot et år!  

. marts 2012 

Annelise Fenger 

 

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 

år til tonerne af bl.a. Boney M. Det var en stor succes. Ingen er i 
, hvilken kæmpe arbejdsindsats der kræves for at få denne begivenhed op at 

Det er måneders arbejde og forberedelse, der skal til for at skabe denne fest for 

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

født. Den blev en vellykket uge. Her gives gode 
forhåbentlig kan finde sin form i det 

i år arrangeret af Herlev Løbe- og Atletikklub 
også fra de øvrige afdelinger 

begivenhed, som har krævet en 

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 

årets modtagere var Lena Agerschou (HI 
Jutsu), Rasmus Gyde (Squash) og HI Pool Club’s 1. 

har været et fint år for HI og for idrætten i Herlev. 2012 har også været de 
frivilliges år, og de fortjener endnu en gang en stor tak. Jeg glæder mig over de 

der er noget der lykkes, når vi ser 800 nye medlemmer i HI 


