
 

         
 

 

 

Formandsberetning 2016/17 

 

Hørsholm 79ers Basketball har i den forløbne sæson haft et sædvanligt højt aktivitetsniveau. 

Det har været et år med flotte sportslige resultater og uforglemmelige oplevelser for de mange 

spillere i klubben. Hold og trænere har sammen haft fantastiske oplevelser på og uden for 

banen. Store oplevelser i 2015-2016 for spillere, trænere, frivillige, forældre samt kammerater 

og venner i Hørsholm og omegn. 

 

Med afsæt i den værdiproces vi gennemførte for et par sæsoner siden har vi i den forgangne 

sæson bla. gennem en række workshops taget hul på hvordan vi bliver en endnu stærkere klub 

på alle områder og hvilke konkrete handlinger der skal sikre momentum i implementeringen.  

 

I Hørsholmhallen har vi haft mere end tilfredsstillende besøgstal til ligakampene. Både herre- og 

dameholdet har trukket flere tilskuere end vi har set i de forgangne sæsoner. Dette skyldes til 

dels det gode spil men også i høj grad den øgede markedsføring og den forstærkede organisation 

omkring ligakampene. Show og generel oplevelsesforbedring har ligeledes haft en væsentlig 

betydning for det øgede tilskuertal. Ligesom man ikke kan udelukke at TV2’s dækning af 

sporten også øger interessen for at komme i hallen og opleve vores sport live. 

 

I den forbindelse har det ligeledes været af stor positiv betydning at vi i denne sæson har fået en 

flot renoveret Hørsholm Hal at spille i. Sæsonen startede kaotisk da byggeriet var forsinket men 

resultatet er blevet rigtig godt og et stort løft for klubben og vores produkt. 

Det betyder meget ikke blot for ligaholdene men også for alle ungdomsholdene at vi kan være 

stolte af vores hjemmebane. 

 



Igen i år har vi afholdt mange arrangementer i Hørsholm 79ers Basketball. Og fælles for vores 

arrangementer er at vi har været dygtige til at fastholde eller øge kvaliteten både i indhold og 

afvikling. 

Aktiviteterne har været både af lokal, national og international karakter.  

 

En af klubbens traditionsrige arrangementer er den årlige Hørsholm camp, som igen blev 

afholdt med et fantastisk flot deltagerantal. 30 trænere sikrede at Hørsholm Camp 2016 blev en 

lære- og minderig oplevelse for de omkring 300 børn og unge der deltog. Forberedelsen til 

campen starter mange måneder inden campen, og camp-udvalget har gjort en KÆMPE indsats. 

Der skal fra hele bestyrelsen lyde et kæmpe tak - og jeg er overbevidst om at forældre og andre 

også vil give en kæmpe hånd til det samlede campudvalg – stor tak og flot resultat både 

oplevelsesmæssigt og økonomisk – jeres indsats er meget højt værdsat. 

 

Klubben har også i år været vært for DGI/DBBF’s ”Minibasket Festival”. Igen i år med rekord 

mange deltagende hold. Hele 99 hold var i år tilmeldt turneringen, som bare bliver ved og ved at 

vokse. Hørsholm 79ers Basketball har endnu engang leveret en super oplevelse for rigtigt 

mange unge spillere og unge nyudklækkede dommere.  

 De mange frivillige, der var involveret i festivallen oplevede ved selvsyn hvordan det er at give 

de mange minispillere en kæmpe oplevelse for livet. Tak til arrangørerne af festivallen og tak til 

de mange frivillige.  

 

Arrangementer som ovenstående i samspil med alle de mange andre aktiviteter der afholdes 

gennem sæsonen gør Hørsholm 79ers Basketball til en vigtig hjørnesten for basket sporten i 

Danmark. Og til en af nordens betydningsfulde klubber. 

 

 Igen i år har rigtig mange hold været udenlandsk for at deltage i turneringer – rejser der er med 

til at opfylde vores målsætning om at basket skal være en at give oplevelser for livet. 

Specielt skal fremhæves vores traditionsrige tur til Lund hvor de fleste af klubbens hold deltog 

og Scania hvor vi igen i år havde rigtig mange hold inviterede, som deltog med rigtig flotte 

resultater  

 

 



 

 

 

 

Organisatorisk og bestyrelse 

Klubben er i positiv udvikling, og bestyrelsen har igennem hele året arbejdet med at tilpasse og 

strukturere organisationen, så vi kan vedblive med at leve op til vores mission om at tilbyde 

fantastiske oplevelser som rangeres blandt de største i vores liv.  

 

Som bestyrelse mener vi at have bragt Hørsholm 79ers Basketball op på et højere niveau, og 

meget glædeligt har vi ligeledes oplevet at der er rigtigt mange frivillige, der har ønsket at 

involvere sig og bidrage til at udvikle Hørsholm 79ers Basketball. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle jer frivillige – uden jer er det ikke 

muligt ikke drive en klub som vores. Jeg vil samtidig opfordre alle der ikke allerede er 

involveret på den ene eller anden måde til at række hånden frem – selv den mindste indsats er 

med til at gøre en positiv forskel. 

 

Tak for et godt år hvor det endnu en gang er lykkedes at udvikle klubben til glæde for alle vores 

medlemmer og deres familier og byens borgere. Hørsholm 79ers Basketball er for os byens 

hold, Danmarks bedste klub og et fyrtårn for hele basket-Danmark. 

 

 

De bedste hilsner 

Anders Hageskov 
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