Holbæk, 27. marts 2017

Bestyrelsens beretning
Her er en lille opsummering af året som er gået, siden vi sad her for et år siden den
12. marts.
Ungdom
I år har vi for første gang haft 3 hold med i Danmarksturneringen og lige nu ligger
U11 på en 6. plads mens U13 og U15 begge ligger på en 4. plads. U11 og U13 har
deltaget 3 år i turneringen, mens U15 har haft debut i år. På nuværende tidspunkt
arbejder vi på at oprette et U9 hold, som samtidig er en del af den udviklingsaftale,
som klubben har lavet med DGI og Floorball Danmark.
Ud over turneringen deltager ungdommen i et væld at stævner og events rundt om i
landet og i den kommende weekend tager en stor gruppe piger og drenge til
Landsstævnet i Frederikshavn og jeg håber, de får en oplevelse for livet.
Jeg vil i den forbindelse gerne takke Thomas Lentz, Andreas Schilling, Thomas
Kielberg, Jan Svane, Jesper Nilsson og Lars Kristensen for det kæmpe stykke
arbejde I laver uge efter uge, så vores børn og unge får nogle fantastiske oplevelser
med floorball. Der skal også lyde en stor tak til alle de forældre, som altid er med på
sidelinjen og som hjælper med dommerbord, tøjvask, kage, frugt og meget, meget
andet.
Senior
På herresiden har vi for 3. år i træk et hold med i Danmarksturneringen, men vi har
også haft et herrehold med i serie 1. Pt ligger 1. holdet på 1. pladsen og i lørdags
kunne vi have vundet rækken overlegent, men desværre blev det ikke til det ene
afgørende points. Der er dog stadig en lille chance for, at vi kan vinde rækken, det
kræver bare, at Uvelse og Jyderup spiller uafgjort i deres sidste kamp på lørdag og
det lyder da ikke helt urealistisk. Desværre har organiseringen omkring 2. holdet ikke
været helt klarlagt og det har betydet, at Floorball Danmark trak holdet her i foråret
pga. 3 kampe, hvor vi ikke kunne stille hold. I sæsonen 2016/2017 vandt klubben
hele 2 sølvmedaljer til 3-mands DM, hvor både herre-motion og oldboys kom på
sejers skamlen.
På damesiden har vi for første gang haft et hold med i Danmarksturneringen. Der
har været en lille grundstamme på holdet, som har spillet alle kampe eller tæt i hvert
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fald og andre har budt ind, så meget som de kunne. Det har dog været nødvendigt
med hjælp fra U15 pigerne, for at kunne stille hold til kampene, så jeg vil gerne sige
tusind tak for jeres hjælp på dameholdet – uden jer havde vi ikke klaret denne
sæson.
Jeg vil gerne benytte muligheden for at sige tak til Jannick Mortensen og Mathias
Mathisen, for at holde styr på seniortropperne. For damernes vedkommende er vi
også rigtig glade for, at få hjælp til både træninger, kampe og stævner, hvor Jesper
Nilsson og Anders Fangels har holdt styr på os, når Mathias ikke kunne være med.
Når man har hold med i Danmarksturneringen, forpligter klubben sig samtidig til
også at dømme kampe. I den forbindelse skal der lyde et kæmpe stort tak til de af
klubbens medlemmer, som også er blevet uddannet som dommere hen over de
sidste par år. I lægger mange timer i at køre rundt på Sjælland og dømme kampe og
dermed er I en kæmpe hjælpe for klubben, når I løser disse opgaver.
Tiltag
I klubbens korte historie har vi allerede afholdt mange events og arrangementer.
Bl.a. kan jeg nævne:
- Nordvestsjællands Floorball Camp, hvor områdets unge gratis kan komme
og spille floorball i 3 dage
- Firmaturneringen Floorball by Night som er et firmastævne, hvor
overskuddet ubeskåret går til Julekomiteen af 1922, som hjælper økonomisk
trængte familier i Holbæk
- Roskilde Festivallen, hvor en gruppe frivillige arbejder både før og under
festivallen, for at tjene penge til klubben, så vores medlemmer har begrænset
egenbetaling til arrangementerne
- ”Bevæg dig for livet”, hvor Bombers i samarbejde med DGI og Floorball
Danmark er valgt som spydspidsforening for at promovere floorball
sporten.
I forbindelse med alle de tiltag som klubben og dens frivillige laver, vil jeg gerne
takke følgende:
Jens Albagaard som lavede alt arbejdet før, under og efter Nordvestsjællands
Summer Camp + Lars Kristensen og Anders Fangel, som var frivillige trænere
under selve camp’en sidste år.
For Roskildefestivallen vil jeg især gerne takke Jan Svane for det store
koordineringsarbejde han laver, før selve festivallen går i gang. Han er en af
hovedmændene bag alle de praktiske gøremål som sikrer, at alle ting er på plads for
de ca. 90 frivillige, som arbejdede for klubben i de 9 dage, hvor festivallen foregår.
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For Floorball by Night vil jeg gerne takke Jens Albagaard, som planlægger hele
turneringen og en tak skal også lyde til de frivillige dommere, som holder styr på alle
kampene under stævnet.
Brev til alle klubbens medlemmer og forældre
Lige efter jul sendte bestyrelsen et brev til alle klubbens medlemmer og forældre. I
brevet prøvede vi at fortælle, at mængden af opgaver var blevet for stor og at vi
gerne ville have hjælp fra jer, som er tilknyttet klubben, hvis alle disse ting skal
bibeholdes i fremtiden. Der har været lidt tilbagemelding på dette brev, men jeg tror
også, at den relativt begrænsede tilbagemelding skyldes, at man måske ikke altid ved,
hvad man skal spørge om. Efter brevet blev sendt ud, har jeg personligt tænkt en del
over, om organiseringen af opgaver i klubben skal re-tænkes, så de deles op på en
anden måde. Klubben rummer et kæmpe potentiale både sportsligt og frivilligt, det
er nok i virkeligheden et spørgsmål om, at organisere ressourcerne uden for
bestyrelsen, på en anden måde end vi har gjort tidligere, for at få mest ud af alt det,
som klubben rummer.
Vi skrev bl.a. følgende i brevet: Det forventes ikke, at én person melder sig til 5
opgaver, det optimale ville være, at 5 personer melder sig til én opgave. Nogle af
opgaverne kan ikke løftes af en person alene, men lige nu søger vi efter personer,
som vil drive disse opgaver sammen med et evt. hjælperteam bestående af andre
medlemmer og frivillige fra klubben.
Tak til alle vores frivillige
Det er dog også ekstremt vigtigt for bestyrelsen at understrege, hvor stor pris vi
sætter på alle vores frivillige i klubben. Holbæk Bombers ville ikke have gennemgået
den store udvikling, hvis ikke vi have et netværk af frivillige, som hjælper på hver
deres måde – så tak fordi I hjælper med opgaver både store som små, så vi kan
tilbyde en sjov sport for børn og voksne i Holbæk og omegn.
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