Årsberetning 2017
For Hundelev Ungdoms – og Idrætsforening
Torsdag den 20. april 2017.

I 1962 blev der i love og vedtægter for foreningen skrevet at:
”Foreningens formål er at udbyde aktiviteter for idræts og aktivitets interesserede borgere”.
Med det, som en af vores målsætninger, syntes jeg, vi i HUI er kommet godt i hus med sidste års
aktivitetsniveau. Der er mange aktiviteter for alle aldre og der er kommet nye tilbud til i løbet af
det sidste år. Og vi står bestemt ikke stille, der arbejdes på at forbedre nogle af vores tilbud og vi
tænker også i nye tilbud.

Årets gang i HUI:
Maj: KOM – ugen (Kost og Motion) i uge 20, er vi en del af sammen med Friskolen, Regnbuen,
Spejderne, Ungdomsklubben og mange andre frivillige i Hundelev og omegn. Det bliver afholdt
hvert andet år og i 2016 var det 4. gang der var KOM-uge. Det er en uge, hvor skoleskemaet skiftes
ud med cykelture, overnatning i skoven, fodbold, bondegårdsbesøg, svømning og sund kost. Om
aftenerne er der aktiviteter for hele familien – fodboldturnering, gåture, cykelture og løbeture.
KOM – ugen er med årene blevet en stor succes og jeg tror næppe, der er nogen, der vil undvære
denne tradition.
Tennisbanen åbner 1. maj.
Juni: Den 3. juni var der Open By Night i Hundelev. Her er vi med til at snitte salat, lave kaffe,
varme flutes mv. En skøn aften, hvor land og by mødes.
August: Rubjerg Knude Løbet den 21. august er en af de store begivenheder i HUI. Der er mange
forskellige løb, cykelture og sidste år en friskoledyst, der gik ud på at kåre den skole, der
procentvis havde flest deltager med. Hundelev Friskole vandt!!! Mere end 500 deltagere var med i
2016 – på hjemmesiden for Rubjerg Knude Løbet kan man se billeder fra dagen og der er ingen
tvivl om, at det bare er en super god dag. Karsten og Hans Henrik gør et flot arbejde for at få løbet
op at stå. HUI – nærmere betegnet Mette Duch, står for maddepoter, skaffer hjælpere mm.
Efterfølgende er der en hjælperfest, som også er blevet en god tradition.
Et af de nye tilbud i HUI var Linedanse, som startede i august. Hanne Lund fra Brovst startede med
to hold. Ca. 17 damer har danset hele vinteren i aulaen og de har været glade for at være med i
HUI.
September: I uge 38 var der opstart af gymnastik, volleyball, puls/styrke/yoga, dans, pilates og
badminton. Det er altid spændende at komme i gang med en ny sæson – kommer der mon nogle
til holdene?? Forinden havde vi holdt et møde for alle instruktørerne og hjælpetrænere. Der var
en god stemning og alle virkede klar til at komme i gang. Det er skønt at arbejde med en flok unge
mennesker, der brænder for at være med til at gøre en forskel.
Det sædvanlige blad, som vi plejer at dele rundt, blev erstattet af en lille folder med de forskellige
tilbud. Vi indførte en rabatordning for børn, der gik til flere aktiviteter. Fuld pris for den første,

lavere pris på næste og tredje aktivitet var gratis. Få børn benyttede sig af det – men måske det
sendte et positivt signal et eller andet sted.
Oktober: Den 10. oktober havde vi et foredrag med pædagog og sansemotorisk konsulent Henrik
Smith. Det var et meget spændende foredrag om børns udvikling – vi fik en god beskrivelse af
hvorfor bevægelse og motorik er så vigtigt for børns udvikling. Desværre var der ikke mange med –
men der var meget positiv tilbagemelding fra dem, der var med.
Den 31. oktober var der Halloween. Her lavede vi sammen med skolen og Regnbuen en lille
uhyggelig fest i Hundelev. Der blev pyntet med græskar i byen og da der blev mørkt, kunne man
komme på en uhyggelig tur rundt i byen. Det endte med at komme i TV og der er allerede planer
for et lignende arrangement til næste Halloween.
November: Vi solgte skrabe-julekalendere. Planen var, at trænere og børn fra de største hold
skulle rundt i Hundelev og omegn for at sælge kalendere. Der var ikke så stor tilslutning, men vi er
klar til at gøre det igen, da det virkede positivt at komme rundt i byen og vise ansigt.
Marts: Lørdag den 25. marts holdt vi forårsopvisning, hvor 4 gymnastikhold og 3 dansehold var
med. En fantastisk dag, hvor stemningen er helt i top og alle glæder sig til at vise, hvad de kan.
Trænere og hjælpetrænerne møder i god tid og sammen bliver hallen, festsalen og klasseværelser
gjort klar til opvisningen. Ca. 110 betalende og lige så mange børn og aktive var med til at gøre
dagen festlig. Efter opvisningen var der hjemmebagte boller til alle og igen var det Gunhilds damer
fra ”Ældre Idræt”, der havde stået for den del – tusind tak for det. Vi sluttede dagen af med
evaluering og pizza til trænere og hjælpetrænere.
April: Tennisbanen er gjort klar til en ny sæson. Kresten, Jens, Søren, Orla og Per sled i det
Langfredag, så banen nu er klar til brug.

Lidt tal:
Medlemstal, delt op efter ”under” og ”over” 25 år:
Gymnastik*

Volley

Badminton

Tennis

Ialt

2016/17

55/71

41/12

0/16

0/19

214

2015/16

64/47

26/12

0/18

3/20

190

*Gymnastik incl. pilates, dans og puls/styrke/yoga.
Volleyball for børn er et hit, mens gymnastikken er lidt på retur. For 10 år siden var der 100 børn
med til gymnastik.
Hvor bliver de børn af? Der er ikke så mange børn på skolen og på egnen længere. Vi er ikke de
eneste, der tilbyder sport og børnene kan bare ikke være med til det hele. Nogle børn falder fra
pga. tidspunkterne for aktiviteterne.
MEN vi har haft tilgang af børn til nye tilbud. Lotte Horne startede håndbold for 3-5 årige, 4
lørdage før jul og 4 lørdage efter. Mens børnene spillede og legede, kunne forældrene få sig en
kop kaffe i festsalen. Til første træning kom der 16 børn – rigtig flot.

Friskolen startede ”Projekt buttede børn” sidste år. Og i den forbindelse er ”Onsdagstræf”
kommet på banen. Palle og Nina Thomsen er tovholder og det er i den grad blevet en succes. I
sommerhalvåret mødes alle der har lyst onsdag kl. 16 – 17. De spiller rundbold, løber på
rulleskøjter osv. Op til 20 børn har været med. Hjørring kommune har bevilget 10.000 kr. til HUI og
projektet.
Nytænkning skal der til – og vi skal bare gøre noget. Der skal ikke være langt fra tanke til handling.
Synliggørelse er også vigtig. Vi skal informere om det vi laver – i disse tider er det heldigvis ikke
svært at få noget ud i medierne i en fart.
Med dette aktivitetsniveau i løbet af et år, kan vi i HUI godt leve op til foreningens formål med at
udbyde aktiviteter for idræts og aktivitets interesserede borgere.
Frivilligt arbejde hører med til foreningslivet. En undersøgelse har slået fast, at folk, der har
frivilligt arbejde, er gladere mennesker! Det kunne bl.a. skyldes, at man som regel får en masse
godt igen, når man yder en frivillig indsats. Man skal blot sørge for, at man gør det, fordi man har
lyst. Jeg synes ikke der er mangel på frivillige i HUI. Nogle kan altid finde tid til at hjælpe, mens
andre vælger det fra – og den forskellighed skal vi respektere i vores forening.

HUI TAKKER:
Alle vores medlemmer for god opbakning til vores aktiviteter.
Alle vores trænere og hjælpetrænere for en flot indsats.
Friskolen for et godt samarbejde.
Kultur – og Idrætscentret for samarbejde vedr. brug af hallen mv.
Kresten, Jens, Søren, Orla og Per, for at gøre tennisbanen klar. Og ekstra tak til Per, fordi du holder
det pænt omkring tennisbanen hele sommeren.
Mette og Mette – I er altid klar til at hjælpe HUI.
Jens M – sørger for at annoncere og opdatere på byens hjemmeside.
Poul Berg for hjælp til ansøgninger til kommunen.
Nina og Palle for en stor indsats til ”Onsdagstræf”.
Lotte Horne – initiativtager til håndbold for børn.
Alle de frivillige, som bl.a. hjælper til KOM-ugen, Rubjerg Knude løbet og volleyballarrangementer.
Sparekassen Vendsyssel, som trykker foldere og har sponsoreret trøjer til bestyrelsen.
Lasse Murer, som har sponsoreret skjorter til Linedanserne.
Jeg siger tak til den øvrige del af bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.
En kæmpe stor tak til Dorthe, vores trofaste kasserer. Uden dig var der ikke meget HUI.

Marianne Jensen.

