
Beretning for Herning Ishockey Klub 2009/10 
 
Velkommen til en generalforsamling for Herning Ishockeyklub, hvor jeg som ny formand 
vil gøre min beretning personlig rettet mod de rigtig mange, som gør en forskel for 
Herning Ishockey Klub, Herning by og Ishockeysporten i Danmark. 
 
Det har været en sæson, hvor vi i fællesskab har rykket os både på og udenfor isen. 
 
Vi har i den forgangne sæson haft medlemmer, som har været ramt af alvorlig sygdom og 
også et trist dødsfald med vores kære æresmedlem Kai Lassen.  
Det er desværre også en del af livet og svært for os alle når det rammer, men allermest for 
dem, der er meget tæt på.  
Lad os alle mindes Kai Lassen med et minuts stilhed og mindes hans store indsats for 
vores sport.  
TAK 
 
Jeg har valgt at dele min beretning op i 3 perioder, hvor  
1. periode bliver en opsummering af vores sportslige resultater 
2. periode ligeledes bliver en opsummering af vores efterhånden mange aktiviteter 
udenfor isen og sidst 
3. periode omkring hvad der lykkes for at vi kunne drive ishockey på det niveau vi har 
gjort.  
 
1. Periode  

 
Uden at være alt for ”blå” vil jeg med stor tilfredshed se tilbage på den forgangne sæson. 
En sæson hvor vi har ydet vores bedste gennem hårdt arbejde og hvor der fortsat er 
mulighed for forbedringer. 
 
Far/Søn 
Efter en afdæmpet start kom der omkring julen virkelig gang i besøgstallene søndag 
formiddag. Ifølge Bjarne Skou slog vi næsten rekord søndag efter søndag. 
Det er en super tradition og aktivitet vi gennem mange sæsoner har fået bygget op. 
 
U7 
Startede sæsonen med meget få medlemmer. En stor gruppe var rykket op til U9. 
Der har været afviklet interne house league sammen med U9 gennem hele sæsonen. 
Der har været afholdt julehygge, hvor julemanden kom forbi. 
U7 har afholdt et mini stævne i Herning og deltaget i godt 4 stævner på lille bane. 
Sæsonen sluttede med +20 spillere. 
 
U9 
Har deltaget i stævner i FIK, OIK, HIK og EIK, som spilles på 2/3 bane. 
Har som under U7 deltaget i den interne house league. 
Har arbejdet med kammeratdage og haft intern rokering omkring målmandsposten. 



Afsluttede blandt andet sæsonen med en overnatningsweekend på KHA, hvor godt 25 ud 
af 26 deltog.  
 
U11 
 
Har deltaget i U11 1.2 turneringen.  
Har deltaget i flere cups i Esbjerg, Herning, Sverige og Odense 
Meget højt aktivitetsniveau med gode oplevelse til vores spillere. 
 
U13 
 
Har deltaget i U13 1.2 turneringen 
Deltaget i cup i Gladsaxe og var til det jyske kvalifikationsstævne meget tæt på at 
kvalificere sig til DM 
Afsluttede sæsonen med turneringen i Østrig, hvor det blev til en meget flot placering. 
 
U15 
 
Har deltaget i U15 1.2 turneringen 
Har som tidligere år haft et flot aktivitetsniveau 
Klaret sig godt i begge hjemlige turneringer med placering i den øverste ende. 
2. plads i JIU og 2. plads til DM (med samme point antal som vinderen) 
1. Plads til turnering i Karlstad og Rungsted og 3. plads til turnering i Østrig 
Flere drenge på unionshold U14 (6 i bruttotruppen) 
Unionshold U15 (6 elite) og samlet 10 i bruttotruppen 
 
Piger 
 
Har deltaget i pigeturneringen  
Spillet med i 15.2 turneringen 
Deltaget ved playoff turneringen til DM 
Haft en afsluttende tur til Prag 
 
U17 
 
Samlet set har der været stor aktivitet for disse drenge. 
Antallet af kampe har ikke været særlig højt i U17. 
Flere af drengene har spillet U20 og 1. Division (elite for BF) 
2. plads til JIU og 2. plads til DM  
1993 har været i Canada, 3. plads 
1994 har været i Fussen, 2. plads 
U17 landshold, 9 spillere (11 i bruttotruppen) 
U16 landshold, 3 spillere (10 i bruttotruppen) 
 
U20 / 1. division 
 



Har haft svære betingelser efter det store træk, som var til BF. Stor respekt til samtlige 
spillere for deres indsats og parathed. 
U20 blev nr. 2 i grundspillet og kvalificerede sig til DM ved 2-1 samlet mod OIK 
Nr. 3 til DM med samme point som nr. 1, 2 
 
1. Division blev nr. 3 i grundspillet. Var i en stærk pulje med FIK, AAB, Århus om 2 
pladser til slutspil. 
 
BlueFox sluttede på en fornem 3. plads. 
 
HIK har de seneste år haft en positiv medlemstilgang til vores senior motionshold. Det er en god 
blanding af store drenge, som har fået et samlingspunkt omkring hockeyen. Det er meget positivt 
for klubben og for miljøet, at vi den vej får flere aktiviteter ind på Kvik Hockey Arena. 
 
Klubbens målsætning er blevet indfriet med 13 hold tilmeldte hold og deltagelse i tre ud 
af seks DM weekends.  
Alt dette er skabt i en cocktail af engagerede trænere, holdledere, frivillige og forældre, 
som sammen har fået denne hockey maskine til at køre uge efter uge. Tak for det. 
Vores mål for den kommende sæson er at motivere endnu flere af vores dygtige trænere 
til at deltage på de efterhånden mange kurser og træneruddannelser som DIU udbydere. 
 
2. periode har været fyldt med mange store indsatser udenfor isen. 

 
Det giver ny energi – når jeg lader tankerne gå gennem de oplevelser jeg har haft og set 
gennem den forgangne sæson. 
 
Spillerne gik i gang med sommertræningen omkring 1. maj og hal 2 blev endnu engang 
omdannet til et stort træningslokale. 2. division stillede traditionen tro op og lagde tæpper 
på gulvet. Tak for det. (de har i øvrigt lige gjort det igen) 
 
Vores kampkoordinator, som er en af vores mange ildsjæle starter allerede sæsonen 
henover sommeren, hvor de første kampplaner for den kommende sæson bliver lagt. 
Pernille har udført et kæmpe stykke arbejde, som igen i år har betydet færre 
omkostninger til leje af bus. Det er væsentligt for Pernilles arbejde, at hun modtager de 
enkeltes holds planer gennem EP på et så tidligt tidspunkt som muligt. 
 
HIK har i denne sæson suppleret og udvidet vores samarbejde med Herning Elite 
omkring vores talentidrætsklasser med et kraftcenter, som blev oprettet med tilsagn fra 
Team Danmark og DIU. Dette nye tiltag blev en realitet ved hjælp af stor indsats fra Kent 
Andersen og Ulrik Larsen fra DIU. 
HIK har gennem hele sæsonen været meget tilfredse med det samarbejde og den støtte vi 
har modtaget gennem Herning Elite og DIU.   
 
Erik Pedersen har i denne sæson sammen med Dan Jensen været trænere for vores 
morgentræning med TIK. Vores kraftcenter drenge har været delt mellem BF (Todd og 
Adam) og HIK (Erik og Dan). 
 



Vi har i den forgangne sæson kørt 53.000 km i vores to busser. Det er en uvurderlig 
styrke i vores klub, at vi har tilgang til sådanne to topklasse busser. 
Stor tak til Jens, Villy, Preben, Jarrow, Hansen, CD og Uldal. 
11 af vores HIK chauffører deltog henover sommeren i 2 kursus dage, hvor de 
opgraderede deres kompetencer.  
Det var også i sæsonen, at vores mangeårige drøm om en carport blev indfriet. I 
tilknytning til hal 2 har HIK fået et super carportanlæg til 2 busser. Det er et projekt, som 
er lykkes gennem frivillig arbejdskraft af Jens, Villy, Gert, Hardy, Hansen, Dino med 
flere. Deres arbejdskraft sammen med støtte fra en stor gruppe velvillige sponsorer har 
gjort denne drøm til virkelighed.  
 
EP og en stor flok frivillige afholdte i uge 31 Herning Hockey School. Med deltagelse af 
godt 90 deltagere var vi på niveau men ikke helt ved målet på 120 deltagere. 
Hockey skolen var igen bygget op omkring Okanagan Hockey School. 
Både Frans og Regin kiggede forbi i løbet af ugen til stor glæde for både store og små. 
 
DanHostel cup i julen blev afviklet med rekordtilmelding og 49 kampe på Kvik Hockey 
Arena, efter et godt forarbejde af EP og Ruders og holdlederne fra U11 og U13. Super 
god afvikling, hvor det lykkes at få TV midt-vest forbi. Malte Vestergaard gjorde rigtig 
god reklame for sporten. 
U9 havde i februar flyttet træningen til den tilfrossede Fuglesangssø. Også her var det 
lykkes Henrik Søgaard med flere at få TV midt-vest, Herning Folkeblad og Daniel 
Nielsen fra BF forbi. Super godt initiativ. Sikkerheden var også i top, Henrik havde søgt 
tilladelse fra Kommunens Park afdeling. 
 
Holdet omkring U15 har for DIU afholdt 2 elitesamlinger. Nr. 2 samling blev flyttet fra 
sjælland til Herning på grund af vores super gode afvikling af første arrangement.  
Lederne fra DIU tog afsked med ordet ”Outstanding” 
 
Ordet ”outstanding” blev igen brugt i forbindelse med afholdelse af U18 VM på Kvik 
Hockey Arena. En begivenhed som arrangement mæssigt var en stor udfordring for os 
alle.  
Alt dette havde ikke været muligt, hvis ikke alle de frivillige hjælpere havde tilbudt deres 
uvurderlige hjælp til dette for Herning og HIK enestående arrangement. Vi sagde tak til 
alle vores hjælpere og stødtere ved den store hjælperfest den 8. maj. (som huskes for 
aften, hvor Danmark på bedste vis besejrede Finland ved AVM i Köln) 
Jeg vil gerne her sige stor tak til samarbejdet med DanHostel ved Lars Bach, Louise og 
Jesper. Dette gensidige samarbejde har været der gennem hele sæsonen – til stor gavn og 
glæde for begge parter.  
Fem spillere og en træner fra Herning fik bragt en del frustration ind i modstanderens 
spillerboks, men tabte i et sandt drama oprykningen på målstregen i den sidste kamp til 
Norge. 
 
Sæsonen var også starten på noget nyt. Hockeysporten trak mange skarpe overskrifter 
hen over sommeren i dagspressen. En arbejdsgruppe fra HIK bestyrelsen har haft flere 
møder med BF og Fonden for Herning Isstadion. 



Dette arbejde resulterede i at BF og HIK indgik en ny samarbejdsaftale. En aftale, som 
betyder at BF og HIK er enige om, at ishockeysporten i Herning har brug for begge parter 
i samme boks i kampen om at opnå de bedste betingelser for vores drenge med 
elitepotentiale.  
Et ønske om samarbejde som 23. januar 2010 blev bekræftet gennem artiklen ”Lokalt 
forankret Blue Fox” i Herning Folkeblad. Tak til Claus Sørensen fra BF for hans tilgang 
til at fastholde Danmarks bedste ishockeymiljø i Herning. 
Resultatet af denne forankring blev cementeret gennem det flotte spil, som det unge BF 
hold præsterede gennem hele sæsonen. 
Arbejdet med Fonden for Herning Isstadion er ligeledes kommet på plads. Den nye 
bestyrelse vil i den kommende sæson mødes hvert kvartal for at drøfte og tage 
beslutninger omkring fondens ansvar i forbindelse med Kvik Hockey Arena. Bestyrelsen 
består af medlemmer fra BF, HSF og HIK. 
 
Shoppen i Herning har leveret et stort bidrag til HIK. HIK har modtaget et kontant beløb 
på kr. 40 tus og udstyr for godt 27 tus. (far/søn, trænere og holdledere, hockeyskole, 
gavekort til nye medlemmer)  
Alt dette har kun været muligt, fordi vi sammen har valgt at købe vores udstyr i boden. 
Tak til Brian, Lene, Erling, Ruders, Ann Lillian, Lone, Michael for et stort og seriøst 
stykke arbejde. 
Det er med stor glæde, at jeg kan løfte sløret for at boden til næste sæson skifter til et 
endnu højere gear. Shoppen kommer til at tilbyde endnu flere mærker med langt kortere 
leveringstid til de samme priser. Derfor kan jeg kun opfordre alle vores medlemmer til at 
gøre sine indkøb gennem hockey shoppen, for på den måde være med til at støtte sig selv.  
 
Det er også glædeligt, at vores medlemmer har taget godt i mod og bakket op omkring vores tiltag 
med Gyrit og HIK cafeteria. Målet er at kombinationen mellem cafeteria i ugedagene og weekend 
skal styrke vores fællesskab endnu mere.  
  
Vi har gennem hele sæsonen haft mange frivillige til Herning Rocker, Bruce Springsteen, 
Coldplay og andre arrangementer hos MCH. Det er en fantastisk frivillig indsats, som 
bliver lagt i dette arbejde, og vi er som klub meget glade for det samarbejde, vi har med 
MCH og Herning Fremad. 
Det er her at vores Canadahold sætter fuld sejl på skibet i bestræbelsen på at tjene penge 
til den næste Canada tur. Det var sæsonen hvor vi tog afsked med Canada09 og sagde 
goddag til Canada11, som virkelig er kommet godt fra land. 
 
Af andre tiltag vil jeg fremhæve: 
Lodseddel arrangementet mellem Herning Fremad og HIK blev endnu engang afviklet 
efter forarbejde af Gitte Rahbek og Benny. 
Lene og Gittes kæmpe arbejde omkring lotteri og tøjsalg. 
 
Min 3. periode vil jeg starte lidt anderledes end Hammerum IF, som i februar skrev i HF 
”Ekstraregning til dovne forældre i HIF” 
 
Vi kan altid bruge ekstra hænder, men jeg vil godt sige alle forældre tak for den 
arbejdsindsats I alle har gjort omkring sponsortegning, boksarbejde, cafeteria, mm.  



Jeg ved godt at der er forskel, men jeg notere bare, at vi samlet har et højt bundniveau. 
 
Tak til alle trænere med EP i spidsen for endnu en sæson med stort engagement og stor 
opfindsomhed. 
 
Tak til holdledere, buschauffører, skøjteslibere, vores bokspersonale med Chris i spidsen 
og mange flere – I binder sæsonen sammen. Det er hårdt arbejde, men også en stor glæde 
ved at arbejde med de unge mennesker. 
 
Tak til vores mange sponsorer, som gør at vi kan spille ishockey på det niveau vi gør i 
Herning. En speciel tak skal lyde til Monte Carlo, Erhvervsklubben, Herning Bluefox og 
de mange HIK sponsorer i hal 2. 
 
Tak til Herning Kommune, Herning Elite, Idrætsrådet i Herning og DIU for et 
udfordrende og udbytterigt samarbejde gennem sæsonen. 
 
Jeg vil godt takke for et ekstremt godt samarbejde med mine øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Det har været udfordrende men også en lærig sæson vi har været 
igennem. Jeg er på alles vegne meget tilfreds og stolt over de resultater vi sammen med 
klubben har skabt på og udenfor isen. 
At vi så har sluttet sæsonen af med et meget sundt og fornuftigt regnskab, vil jeg tilskrive 
den seriøsitet og ansvarlighed I alle har udvist gennem arbejdet i bestyrelsen. 
 
Tak til alle spillere, som med deres glæde for spillet gør at det er sjovt at være leder i 
Herning Ishockey Klub. 
 
Det er også en aften hvor jeg kniber mig lidt i armen. Aften før Danmark spiller 
kvartfinale ved A VM i Tyskland mod Sverige med 8 drenge på holdet med 
hockeyopdragelse i Herning Ishockey klub.  
 
Derfor er jeg endnu mere glad for at vi efter jul fik stablet et rekrutteringsudvalg på 
benene. Bjarne skou har taget ansvaret for denne kompetente gruppe af trænere, 
holdledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. 
Vi er klar med nye ideer til at modtage endnu flere medlemmer på de yngste årgange. 
 
Tak for ordet. 
 
M 

 
 
 
 
 
 


