
 

 

Herlev Idrætsforening 

Formandens beretning for året 2012/2013 
 

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. 

Et par af afdelingerne har i løbet af 2012 haft en markant vækst. Fitness Nord har 
igen i år øget antallet af medlemmer både under og over 25 år, ligesom svømning har 
fortsat fremgangen. Svømning har stadig ventelister, da kapaciteten ikke rækker til 
de herlevborgere, der gerne vil på svømmehold. Det er også flot, at en af HI’s mindre 
afdelinger, Tri og Motion, har mere end fordoblet antallet af medlemmer. Det 
samlede medlemstal i HI’s afdelinger er på den baggrund steget med 574 
medlemmer, så vi nu er 8.004 pr. 31. december 2011. 7.754 medlemmer er aktive 
idrætsudøvere!  

Der er selvfølgelig forskel på, hvordan afdelingerne generelt har klaret sig. Tennis er 
igen i år gået lidt tilbage, ligesom GHG har haft en mindre tilbagegang. Løbe- og 
Atletikafdelingen har igen i år fået flere nye medlemmer, og Floorball har hentet 
medlemmer efter en tilbagegang. Ju-Jutsu er også gået frem, og det håber vi 
fortsætter efter flytningen til Skinderskovhallen. 

Se i øvrigt vedlagte medlemsopgørelse.  

Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 
Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 5 ordinære møder, og Forretningsudvalget har 
holdt 6 møder. Det årlige hovedbestyrelsesseminar afholdtes på en enkelt dag. I år 
mødtes vi i Svømnings klublokale i det nye Hjortespringbad, hvor en del af 
Hovedbestyrelsen drøftede et oplæg til en fremtidig idrætspolitik for Herlev 
kommune.  

På repræsentantskabsmødet 2012 blev næstformand Søren Damgaard-Mørch 
genvalgt, ligesom der var genvalg på kassererposten, hvor Ole Steen Nielsen blev 
valgt, og Allan Strøbæk blev ligeledes genvalgt som medlem af Forretningsudvalget. 
Mette Understrup Zilberberg blev genvalgt som suppleant.  

I årets løb har flere af afdelingerne valgt ny formand. Michael M. Mortensen 
(Amerikansk Fodbold), Kristian Snerle (Floorball), Kjeld Hansen (HI Fodbold) og 



 

 

Jack Dige Streit (Tri og Motion). 

Afdelingerne 
Generelt har det været et godt år for mange af afdelingerne. Svømning er fortsat i 
fremgang. Der er stor interesse for den nyeste aktivitet, babysvømning, også selvom 
det har budt på udfordringer i det nye Hjortespringbad. Svømning har været stærkt 
repræsenteret ved ikke kun de nationale mesterskaber, men også de nordiske og 
europæiske juniormesterskaber. Med sidste års tilknytning af Lotte Friis til 
afdelingen fik Herlev sin første olympiske deltager. Svømning har brug for flere 
frivillige, så der er taget fat på en ny rekrutteringsproces, som gerne skal give bonus i 
løbet af 2013. 

HI Fitness er en stor succes. Medlemsfremgangen er fortsat i 2012, samtidig med at 
det er lykkedes at fastholde mange af de nye medlemmer. Afdelingen har også den 
største andel af medlemmer over 25 år. Det er bl.a. lykkedes i kraft af de mange 
dygtige, frivillige instruktører og stor fokus på kompetenceudvikling. 

Herlev Ishockey fik igen etableret sig i eliten i dansk ishockey og fik i denne sæson 
spillet sig i slutspillet. Også holdet i 1. division har haft en flot sæson. Det viser, at 
også bredden prioriteres i afdelingen. Der er stor støtte til holdet i Herlev, og vi håber 
på fortsat fremgang i de kommende sæsoner. Det vil være positivt for Herlev. 

HI Fodbold har levet fuldt op til betingelserne for at få støtte fra Team Herlev. 
Selvom resultaterne ikke er lige så gode, som i den første sæson i 2. division – så er 
jeg overbevist om, at Herlev også i den næste sæson har et 2. divisionshold. 

GHG gymnasterne fortsætter med at lave flotte resultater. Der er en flot opbakning 
fra forældre og frivillige og et godt sammenhold i afdelingen. Noget af træningen 
foregår i nabokommunen, så bedre faciliteter i Herlev står højt på ønskesedlen.  

Squash har taget de nye faciliteter i Skinderskovhallen i brug. Det er til glæde for 
både spillere og tilskuere, og vi håber, det kan være med til at tiltrække internationale 
mesterskaber til Herlev. Også Ju-Jutsu er meget tilfredse med at være flyttet til 
Skinderskovhallen i nye lokaler. 

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 2012 er der igen hentet medaljer og mesterskaber til Herlev i en række af 
idrætsgrenene – Svømning, Squash og GHG Gymnastik for blot at nævne nogle. 
Også HI Pool Club har gjort det godt i det forløbne år med 17 DM, 1 EM sølv og 1 
EM guldmedalje i ungdomsafdelingen og 23 medaljer hos seniorerne. Både 



 

 

herrelandsholdet og ungdomslandsholdet består udelukkende af spillere fra Herlev. 
Det kommer ikke af sig selv. Der skal lægges mange timer i hallen – for nogle af 
idrætsgrenene kræver det træning mere end en gang om dagen. Samtidig med at 
uddannelse og arbejde også skal passes. Men de gør det ikke alene, også trænere, 
ledere og mange frivillige skal være villige til at lægge mange timer på 
træningsanlæggene. 

Derfor betyder det også noget at blive fejret af Herlev kommune med borgmester 
Thomas Gyldal Pedersen i spidsen.  

Det årlige ”Burgerparty” arrangeret af Herlev Kommune dannede igen i år rammen 
for fejringen af de unge. Arrangementet var igen i år velbesøgt, og stemningen var i 
top.  

Seniorfesten var også en succes. Der var lejlighed til at møde roeren Eskild Ebbesen 
og høre om, hvordan man vinder en olympisk guldmedalje. Det gav stof til eftertanke 
hos idrætsudøverne, men også motivation til at træne ihærdigt i de kolde og sure 
måneder i året. Ved denne lejlighed blev de flotte idrætspræstationer fejret, men her 
er også lejlighed til at fejre de mange trænere og frivillige. Uden dem kommer de 
gode resultater ikke.  

Herlev kommunes lederpris for 2011 blev uddelt: 

Årets leder 2011 Kenneth Pingel, GHG Gymnaster.  

 

Team Herlev 

Team Herlev udbetalte igen i 2012 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 A/S, 
CreaSign, EL Sikring ApS, Engsø Gruppen A/S, Glarmester Schlæger, Haunstoft 
A/S, Herlev Bladet, Wessberg A/S, Knud Olsen VVS A/S, Krogsgaard-Jensen A/S, 
Låsepartner Herlev, NFE Finans ApS, Nordea i Herlev, SSG A/S, V. Lauridsen 
Totalbyg ApS, Wihlborgs A/S, Zahle & Co. Electric A/S samt Herlev Kommune. 

I 2012 har følgende modtaget støtte fra Team Herlev:  

HI Fodbold, Herlev/Hjorten Squash, Herlev Ishockey og HI Svømning.  
  
I alt blev der fra Team Herlev udbetalt 1.012.500 kr. i støtte til HI afdelinger. 
 



 

 

Team Herlev betyder meget for udviklingen af eliteidrætten i Herlev, og det er 
glædeligt, at så mange virksomheder 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 
en forskel for eliteidrætten i Herlev.  

Økonomi 
Regnskabet for 2012 udviser et overskud på driften. 60’er festen gav i år et overskud 
til fordeling mellem afdelingerne. Vi har stadig et regnskab, der viser, 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, som har bestået af Helle Schlosser repræsenterende 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 2012: 

  Januar  Klara Tetzschner, Jernlungerne 
  Februar  Jesper Ratzer, HI Squash    
  Marts   HIH Håndbolddamer 
  April   GHG’s Junior drenge 
  Maj   Emma Beiter Bomme, Sparta 
  Juni   Jens Gleerup Madsen, HI Pool Club 
  August  Andreas Madsen, HI Pool Club 
  September  Cecilie Ludwig, KCK Herlev 
  Oktober  Andreas Garth, Herlev Eagles 
  November  Mads Aaquist, FCK 
  
 
Månedens profiler modtog hver en gavecheck på 1.000 kr. fra Nordea samt 
håndklæde/T-shirts fra Herlev Bladet. 

Herlev Bladets læsere kårede Cecilie Ludwig, KCK, til ÅRETS 
SPORTSPROFIL 2012. 
Cecilie 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 igen 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 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. I det kommende år fortsættes traditionen, da vores to 
samarbejdspartnere fortsat gerne bidrager til Sportsprofilen, således at der også i 



 

 

2013 kåres 10 Månedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil 2013.   
 
Herlev Kommune 
Idrætten er stadig på dagsordenen i Herlev kommune. Herlevs nye borgmester 
prioriterer – ligesom den tidligere – idrætten i Herlev. Det sker i samarbejde med 
Team Herlev, men også gennem budgettet til aktivitetstilskud. Også de seneste års 
udbygning af idrætsfaciliteterne viser, at Herlev kommune satser på idrætten. Vi er 
glade for samarbejdet med Herlevs nye borgmester Thomas Gyldal Pedersen.  

Samarbejde og dialog mellem idrætsliv og kommune er essentielt. HI er også parat til 
at tage et bredere ansvar og støttede også initiativet til at stifte en bokseklub med 
hjemsted i Hjortespring. Det betød imidlertid, at Judo, som er en af de gamle 
afdelinger i HI, mistede deres træningslokale. Vi håber, at der findes en løsning i det 
nye år. 

 Der eksisterer et godt og frugtbart samarbejde på idrætsområdet med forvaltningen. 
Arbejdet i brugerudvalgene er godt, og det er vigtigt med en tæt dialog, da der i 
idrætslivet ofte er udskiftning blandt de frivillige. 

Et stort ønske til forvaltningen er, at idrætsfaciliteterne skal være tilgængelige. De 
skal være åbne, når brugerne er der. Og det nytter ikke, at man ikke kan dyrke idræt i 
skoleferierne – det stemmer ikke overens med ønsket om eliteidræt i Herlev. Der 
arbejdes med at forbedre adgangsforholdene, så man også kan dyrke idræt, når 
anlæggene er ubemandede. Det ser vi frem til.  

Der har været et godt samarbejde omkring udviklingen af idrætten i Herlev i regi af 
Idrætsudvalget. Her bør vi tage fat på at udmønte flere af de ideer, der blev født. 

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

Idrætsforum:               Annelise Fenger samt repræsentanter fra  
       vores afdelinger 
Ny folkeoplysning:   Annelise Fenger 
Squashhalfonden:    Annelise Fenger og Søren Damgaard-Mørch 
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 udefra. 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 stadig et udvidet samarbejde med skoler og 



 

 

fritidsordninger, så endnu flere unge kan blive aktive – og gerne i foreningerne. Men 
det må tilrettelægges mere på foreningernes præmisser, så vi kan udnytte faciliteterne 
bedst muligt. 

 
I Idrætsforum har vi haft konstruktive diskussioner og ideudvekslinger. Vi har fælles 
visioner for idrætten i Herlev, og det er meget tilfredsstillende at se, at 
kommunalbestyrelsen er godt repræsenteret. Det er et tegn på en ægte interesse og 
omsorg for idrætten og det frivillige arbejde i Herlev. 
 
På det seneste møde præsenterede HI et oplæg til en idrætspolitik for Herlev. Vi vil 
gerne sige tak for den fine modtagelse, og vi ser frem til arbejdet med at udforme en 
idrætspolitik og ikke mindst føre den ud i livet. Herlev vil gerne være årets 
breddeidrætskommune – det kræver visioner og samarbejde. 

 
Herlev Bladet 
Herlev Bladet giver megen spalteplads til HI’s sportslige præstationer. Bladet følger 
godt med i byens idrætsliv og sørger for fin omtale. Der eksisterer et godt 
samarbejde med redaktionen, som interesseret følger med i både små og store 
idrætsbegivenheder. Men mit indtryk er også, at idrætsstoffet læses af mange af 
Herlevs 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. Annelise 
Fenger blev i år udpeget for endnu en periode som 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. 21. Pladserne på de to hold er traditionen tro eftertragtede. Der er 
mange drenge og piger i gang med at prøve og øve sig 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. Det kræver ikke alene et stykke arbejde fra de 
frivillige i HITA, men også en indsats i de øvrige afdelinger - som kan resultere i nye 
medlemmer i afdelingerne. 
 



 

 

Andre arrangementer 

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 – med 
hjælp fra Peter Dall, Ole Steen Nielsen og Søren Damgaard-Mørch – fik igen hallen 
til at danse til Peter Barton Band og hovednavnet Chris Norman fra SMOKIE. Det 
var en stor succes, og dansegulvet var fyldt op. Ingen er 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. Mange af HI’s 
afdelinger giver en hånd med på aftenen og tjener penge til klubarbejdet. 

Det nye koncept for Herlev Festuge fortsatte i 2012. Det var igen i år en vellykket 
uge. Idrætten var også repræsenteret, og Festugen giver gode rammer for aktivitet 
uden for bymidten. Herlevløbet blev igen i år arrangeret af Herlev Løbe- og 
Atletikklub som en del af festugen. Der var igen mange deltagere – også fra de 
øvrige afdelinger i HI, og en fin tilskueropbakning. Tak for endnu en 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. Her er god mulighed for at afprøve mange idrætsgrene 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, så grib muligheden! 

Æresbevisninger 
HI’s ærestavle fik to nye navne på i 2012: 

Årets aktive:    Jeanne Rasmussen, HI Ju-Jutsu 
Årets leder:   Martin Brock, HI Fitness 
 
HI uddelte også rejselegater i 2012 – årets modtagere var Pia Helmark (HIH 
Håndbold), U15 drenge (HI Fodbold) og Theis Houlberg (HI Squash). 
 
Et stort til lykke til jer alle! 
 
Afslutning  
2012 har været et godt år for HI og for idrætten i Herlev. Jeg glæder mig over de 
resultater, vi har opnået sammen – der er noget, der lykkes, når vi nu er over 8000  
medlemmer i HI!  

Herlev, den 24. februar 2013 

Annelise Fenger 


