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Rene Pheiffer
Morten Jensen
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Louise Månsson
26323053
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En lang og hård sæson er
netop afsluttet for de fleste
hold. Kun Herre Senior 1 er
stadig i aktion i de kommende kval-kampe om retten til
at spille 2. division i den
kommende sæson. Du kan
læse meget mere om dette i
dette nyhedsbrev.

division. Det blev dog ved
ligeved og næsten, men sæsonen slutter med en fornem
5. plads i holdets første sæson nogensinde i kvalrækken. Holdet var i de sidste måneder hårdt ramt af
skader såvel som spillere på
”jordomrejse”.

På seniorsiden blev det til en
sikker sidsteplads for Herre 2
med en pointhøst på 0 point.
Det skal dog siges, at holdet
igennem sæsonen har kæmpet hårdt blot for at kunne
stille hold, og kun ved flot
hjælp fra vores OB er det
lykkedes, og det hedder derfor serie 1 næste år.

Dame Senior 2 spillede sig
før jul til en plads blandt de
bedste i serie 2 og kæmpede
derfor med om oprykning.
Manglende spillere og resultater efter jul gjorde dog, at
denne mulighed hurtigt var
væk. Men flot af pigerne og
bedste resultat af vores Dame
2 nogensinde.

På damesiden var det ligeved
og næsten for Dame 1, der
helt til de afsluttende kampe
lå med realistisk mulighed
for oprykningskampe til 3.

På ungdomssiden fik vi for
første gang siden vores årgang 92 et 1. divisionshold i
klubben og tilmed udtaget en
spiller til forbundstræningen

- det er super flot gået af
drengene.
Alle ungdomshold blev i den
forgange sæson matchet flot i
deres puljer, måske med undtagelse af U10 piger, der uddelte nogle gevaldige øretæver i flere kampe. Generelt
har vi også oplevet en rigtig
flot udvikling på holdene, og
det lover godt for fremtiden i
klubben. Det ser samtidig ud
til, at vi har knækket kurven i
forhold til medlemstallet og
oplever for første gang i mange år nettotilgang.
Jeg vil samtidig gerne benytte
lejligheden til at sige en stor
tak til alle trænerne og holdlederne. I er hele fundamentet vores klub, og I har leveret
et rigtig dygtigt og flot stykke
klubarbejde – tak!

Trænere for sæsonen 2014/15
HVI Himmelev kan stolt
præsentere en samlet trænerflok, hvor kontinuiteten er et
nøgleord, selvom der også
skal bydes velkommen til
nye ansigter.
Bortset fra enkelte huller på

U10 og U14 drenge som vi
forventer bliver fyldt ud hurtigst muligt, synes vi igen i
år, at vi kan præsentere en
lang række trænerprofiler,
der kan være med til at dygtiggøre spillerne og rykke

klubben i den rigtige retning.
Det er også for første gang i
nogle år lykkedes os at få et
hold i U16, så vi bevæger os
hen mod målsætningen om
at kunne tilbyde hold i alle
aldersgrupper.
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Trænere for sæsonen 2014/15– fortsat

HUSK
GENERAL–
FORSAMLING
Onsdag d. 30 april
kl 19:00 er der
generalforsamling
i HVI Himmelev
Håndbold.
Generalforsamling
en afholdes i
Klubhuset på
Ollerupvej 10.
Dagsorden vil
fremgå af opslag i
Himmelevhallen
og på
www.hvi.nu.

På Tumlinge U5 og Mini U8
fortsætter Rasmus Chrisander sit virke og får i den
kommende sæson hjælp fra
Frida Holdensen, Nilo Hussein og Thor Nielsen. Rasmus har i mange år stået for
denne afdeling og især i år
har det boomet på tumlingene, og vi håber meget at denne udvikling fortsætter, således at vi kan skabe det bedst
mulige grundlag, når børnene skal op og spille ungdomshåndbold, når de fylder 9 år.
På U10 drenge arbejder vi
stadig på en løsning i forhold til cheftrænerposter.
Indtil vi finder den rette vil
Andreas der de seneste sæsoner har træner U14 drenge
forestå træningen. Den kommende cheftræner vil blive
flankeret af to ungtrænere
fra vores U16 drenge hold.
Vores U10 piger skal i den
kommende sæson ledes af
Linda Mortensen. Det er
første sæson Linda skal være
træner i HVI Himmelev,
men hun har erfaring fra
mange år som træner i FIF
på Frederiksberg. Vi er rigtig
glade for, at Linda har sagt ja
til træne pigerne. Linda får
tilknyttet Frida Holdensen
og Nilo Hussein som ung
trænere.
U12 piger skal i den kommende sæson styres af Rune
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Jakobi og Jørgen Jakobi, som
dermed fortsætter med den
dygtige årgang 03 og de
02’ere der bliver tilbage fra
denne sæson. Der er mange
dygtige piger i denne årgang, og vi er sikker på, at
Rune og Jørgen kan fortsætte med at udvikle pigerne.
I samarbejde med Vindinge
har vi i den kommende sæson 2 hold på U12 drenge.
Hold 1 skal ledes af Skipper
og Martin Ciborowski, mens
Jonas Olsen og Henrik Ellesø fortsætter deres samarbejde fra indeværende sæson
og tager Hold 2. Der bliver
desuden arbejdet på endnu
en hjælpetræner til dette
hold.
Vores U14 piger har også
samarbejde med VIF, og her
kommer trænerteamet til at
hedde Rasmus Chrisander,
Joachim Grenz, Sofie Petersen og Mikael Gam – således
rykker Joachim op med årgang 01, mens Sofie, Mikael
og Rasmus bliver med årgang 00, det bliver spændende at følge dette hold, som
har udviklet sig meget den
seneste sæson.
På U14 drenge mangler vi
pt. en cheftræner, men vi
arbejder stenhårdt på at finde en og kan forhåbentlig
allerede offentliggøre et
navn indenfor en måned.
Melina Beck der har haft
U12 drenge i indeværende
sæson rykker op med år-

gang 01 og bliver assistent
for den kommende cheftræner. Indtil Sommerferien vil
træningen blive varetaget af
Melina i samarbejde med
Rasmus Chrisander, samt
Rene fra U12. Vi har samarbejde med VIF på U14 drenge igen i den kommende
sæson.
Sidste ungdomshold i rækken er vores U16 drenge.
Simon Christensen rykker
her med årgang 99 op fra
U14 drenge og får tilknyttet
Torben Christiansen (TC)
som medtræner og mentor.
Torben har i de seneste par
sæsoner stået for vores 2.
hold Herre Senior og har
tidligere haft netop U16
drenge i klubben. U16 drenge er et holdsamarbejde
mellem Himmelev og Vindinge.

HARIBO CUP
Nu nærmer tiden sig
til Haribo Cup, og vi
glæder os til endnu
en forrygende afslutningstur med
ungdomsafdelingen.
Haribo Cup løber af
stablen d. 2.- 4. maj.

Årgang 3 Nummer 2

Side 3

Herreholdet har sikret sig oprykningskampe
3 Division kan veksles til 2 Division...
Selvom vi er i april, er der ikke tale om en forsinket aprilsnar, den er skam god nok!!!
Det havde ellers længe trukket op til en finale i
sæsonens sidste kamp på udebane mod Næstved,
hvor vinderen ville tage andenpladsen og derved
muligheden for oprykning til 2 Div. via kvalkampe. Næstved har dog ikke kunnet stå distancen, og med sejre til vores herrer i sæsonens 3
sidste kampe betyder det, at Herre Senior skal
spille disse oprykningskampe qua deres flotte 2.
plads.
Herrerne har altså ikke alene indfriet den oprindelige målsætning, der var en 8 plads, men også
den opgraderede målsætning, der blev lavet ved
juletid, om en top 4 placering. Ydermere har de
med anden pladsen i 3. division skrevet os ind i
historiebøgerne, da dette er klubbens bedste placering nogensinde. Om vi skal tilføje ekstra linjer
til de historiske data, vil den kommende måned
afgøre…
Kasper Johnbeck udtaler: ”Vejen til 2 division er
lang og svær, og man skal nok have de ekstra
optimistiske briller på for at kunne se hele vejen
til målet. På den anden side har vi været undertippet hele sæsonen, og selvom vi også tager fat
på kval-spillet som underdogs, vil vi gøre alt, for
at præstere det bedste vi kan og fortsætte med at
overraske. Uanset hvad udfaldet af disse kampe
måtte blive, vil det være en lærerig og spændende afslutning på en fantastisk sæson for vores
unge hold”.
Kval-spillet foregår i 2 runder. Første runde er at
betegne som en semi-finale, hvor anden runde
altså er finalen om en plads i næste års 2 division.
Begge runder består af én hjemmekamp og én
udekamp, hvor den samlede vinder avancerer.
1 Runde:
Modstanderen er TIK Taastrup, der med en 2
plads i 3 Div. pulje 6 har fået adgang til opryk-

ningsspillet. TIK har frisk erfaring med kval-spil,
da de sidste år sikrede sig oprykning til 3 Div.
netop ad denne vej. De har siden forstærket sig
og med en kombination af unge spillere og ældre
rutineret kræfter, har de nu muligheden for deres
anden oprykning i træk.
Første kamp spilles i Himmelev Hallen søndag
den 27. april kl. 15.30, og der er retur kamp i Taastrup Idrætshaller ugen efter. TIK er kendt for
deres store tilskueropbakning, og vi håber meget
at kunne matche dem såvel på banen som på
tilskuerpladserne.
2 Runde:
Skulle holdet komme hertil, venter Amager SK,
der i sidste sæson spillede oprykning til 1 division, men som med en 10 plads i dette års 2. division altså nu spiller om nedrykning. I kraft af deres
status som 2 divisionshold springer de direkte
ind i kval-spillets finale.

UNGDOMSAFSLUTNING
Har du ikke
allerede sat

kryds d. 8.maj,
så gør det nu !

Næste nummer: Nyhedsbrevet holder sommerpause, men er tilbage til august , når den
nye sæson starter op.
Go’ Sommer
Himmelev-Veddelev Håndboldklub
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HH: Himmelevhallen, VIF: Vindingehallen
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