Beretning for sæson 2016/2017
Jeg vil indlede beretningen med at mindes to gode Herosfolk, som vi desværre har mistet i år.
Æresmedlem og nestor James Jørgsensen som blev 94 år samt OL-deltager & dommer Jørgen Krogsgaard som blev
70 år. Æret være deres minde.
Sæsonen
Det primære mål for sæsonen 2016/2017 har været fortsat at sikre fundamentet i klubben omkring trænere, brydere
og økonomi.
Til sæsonstarten skulle vi bl.a. finde afløsere for 2 meget aktive personer i klubben, der hver især har gjort et kæmpe
arbejde. Dette var Szymon Kogut, som nu fungerer som fuldtids landstræner i kraftcenteret i Nykøbing samt
Charlotte Jensen på drengeudvalgsposten, som sammen med familien også flyttede til Nykøbing for at bakke op om
Oliver Jensens satsning i kraftcenteret.
Szymon Kogut er nu afløst af Edgar Melkumov (Eddie), som er en talentfuld bryder med 5 polske mesterskaber på
CV’et. Eddie er på rekord tid blevet godt integreret i klubben og han forstår, med hjælp for vores træner team, at
formidle sin viden til vores brydere.
Sportsligt
I efteråret 2016 afholdte vi vores først brydestævne i lang tid (for begyndere). Det var en succes som vi har planer
om at gentage ved dette års krudtværksfestivallen. Derudover er vi vært for DM drenge & ungdom/juniorhold som
afholdes d. 2. december 2017 i festsalen.
Ved sidste års DM gik AIR og Heros gik sammen om at stille et drengehold ved hold DM. Det blev p.g.a. tekniske
formaliteter til en 3. plads, men det var meget tæt på en 1. plads.
Sæsonen startede forrygende for Mikkel Lassen som blev nr 2 ved Nordisk Mesterskab og siden Danmarksmester for
både junior og Senior. Flot!
Det blev også til et dansk mesterskab til Oliver Jensen (for ungdom) som med en overlegen præstation fejede alt
modstand af måtten. Dette sikrede ham samtidig optagelse på 2020-landsholdet, der nu tæller 2 Heros-brydere.
Som en lille bonus, blev også til medaljer til vores træner Eddie og Radu, som prøvede kræfter ved DM for senior i
fristil og sluttede på hhv. en 2. og 3. plads.
Bredden i klubben er også blevet styrket og ved begynderturneringen i Roskilde i marts 2017 stillede klubben med 12
brydere og blev bedste klub. Vi ser en flot udvikling hos bryderne i træningslokalet.
Synlighed/Rekruttering
Vi har igen i denne sæson afholdt skolebrydningsprojekter som Flemming Nielsen har stået i spidsen for. Et 6-8 ugers
skoleforløb i samarbejde med Halsnæs kommune for primært indskolingen har været særdeles positivt. Forløbet
blev skudt i gang ved et foredrag af Mark O Madsen, som havde megen lokal medieinteresse, hvor Heros bl.a. kom
på forsiden af Halsnæs lokalavis samtidig med at der blev bragt et indslag i lokal tv.
Derudover har der været nogle ad hoc skoletræninger og samlet set har ca 500 nye skoleelever stiftet bekendtskab
med vores fantastiske sport.

Som et nyt tiltag har Boris Øbro har arrangeret nogle tidsbegrænsede brydetræninger på Magleblik skole i SFO-tiden.
Et initiativ der bliver spændende at følge. Vi har investeret i en let transportabel madras som gør at opvisninger- og
træninger bliver lettere at tilgå fremadrettet.
Vi har igen deltaget med leg og brydeopvisning på madrassen ved i Halsnæs sundhedsuge og foreningernes dag i
gågaden, hvilket giver god og positiv opmærksomhed.
Flemming Nielsen har igen i år været garant for eminent synlighed i Medierne med referater fra brydeture.
Klubliv
Der har igen i år været en del sociale aktiviteter i klubben.
Der har bl.a. været afholdt fællesspisninger, træningssamlinger, Haloween, fastalavnsfest og træningslejr i klubben.
Disse aktiviteter, som nemt kan glemmes blandt de mange hverdagsaktiviteter og fokuspunkter i klubben, er måske
de vigtigste redskaber til at få en klub som vores til at fungere.
Nogle aktiviteter har været planlagte mens andre er opstået sporadisk af forældre eller trænere.
Stor ros til initiativtagere og hjælpere til disse aktiviteter. Som udspringer af sommerfesten er der f.eks oprettet et
damemotionshold, som træner hver mandag. Allan- & Dorthe Christiansen står for holdet og sørger for rigtig god
funktionel træning.
Udfordringer:
Der er i skrivende stund ved at blive lavet nye brugsretsaftaler. Der er et politisk ønske om at få flere ind i de
eksisterende lokaliteter og hvordan det påvirker os, vides endnu ikke. Dette er p.t. vores største udfordring. Vi er dog
i positiv dialog med kommunen herom og håber på et udfald der ikke sætter en stopper for vores udvikling.
Udgifterne stiger i takts med at vi bliver flere aktive medlemmer i klubben og da kontingentet kun dækker en meget
lille del af de udgifter der er for de aktive brydere kan det blive en udfordring.
Vi har for 1. gang i lang tid oplevet pladsmangel i omklædningsrummet og selv om det kan være til irritation for
nogle, så afspejler det, trods alt, en positiv tendens og udviklingen i klubben.
Vi kan, i fællesskab, løse de fleste udfordringer ved konstruktiv dialog og positiv indstilling, da vi forhåbentligt gerne
skulle blive endnu flere medlemmer i klubben fremadrettet.
Til slut vil jeg sige tak til alle jeres der sikrer stabilitet og udvikling i klubben. Dette være sig brydere, trænere, ledere,
frivillige, sponsorer, James Jørgensen fonden og Heros venner. Jeres fortsatte bidrag og engagement i Heros er
uundværligt.
Også en tak til Poul Erik Bech fonden, Ketner-fonden og Ursus som i sæsonens løb har støttet klubben.
Det er stadig GO i Heros!
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