ÆRES MEDLEMMER
AF HØRNING HÅNDBOLD

Nr. 1 - Klaus Jeppesen
ÆRES MEDLEM 2018!
Klaus er opdraget i en frivillig familie hvor
begge hans forældre i mange år deltog i
foreningslivet i Blegind ungdoms forening (BUF) og ingen er i tvivl om at Klaus´s
hjerte altid har lagt i denne klub.
Han har i løbet af sit liv brugt millioner
af timer på frivilligt arbejde og gik som
meget ung ind i bestyrelsen i BUF, har
været en af de største drivkræfter I at
Hørning skulle have en god håndboldklub
som var for alle, store som små.
Da vi kom til at hedde Hørning håndbold
for en del år siden, tog Klaus igen formandsposten og derefter har klubben
jo som bekendt udviklet sig i forrygende
fart. Han har med sin enorme viden til
alle de ting som det kræver for at køre en
klub, haft en finger på pulsen med både
økonomi, det sportslige men ikke mindst
det sociale for alle spillere og hold i klubben.
Klaus elsker at være en del af trænerstaben med håndbold i hallen både dag og
nat, men også hyggen når seniorspillerne
holder til i cafeen eller på tilskuere pladserne værdsætter han højt.
Da klubben blev større og udgifterne voksede, samtidig med at Hørning Håndbold
ikke længere var en del af Team Hørning, gik Klaus ind i sponsorudvalget og
fik med det samme mange sponsorer til
klubben og dermed også en økonomisk
sikkerhed for klubben.
Som de fleste ved valgte Klaus i februar
måned at trække sig som formand for
den klub som han elsker ufattelig højt og
som stadig betyder rigtig meget for ham.
Heldigvis nyder vi også fremadrettet godt
af Klaus´s store arbejde i sponsorudvalget og som træner i klubben.

INGEN i hele Hørning er i tvivl om Klaus´s
betydning for Hørning Håndbold og klubben har utrolig meget at takke Klaus for.
Vi står i dag med en ny pris og der er ingen der kunne fortjene denne pris mere
end klubben.

Nr. 2 - Jørgen Holm
ÆRES MEDLEM 2019!
Det er med stor respekt at vi i aften skal
udnævne det andet æres medlem i Hørning Håndbolds historie. Prisen går til en
person som har været en del af foreningen i rigtig mange år. Personen var med
helt tilbage i tiden hvor foreningen hed
Blegind og hørte til på græsmarkerne
i Blegind hvor der blev spillet sommer
håndbold.
Personen var allerede dengang en enorm
drivkraft bag håndboldklubben og stod
blandt andet for det årlige loppemarked i
byen.
Senere hen da navnet blev ændret til
Team Hørning Håndbold var person
stadig en meget central del af klubben og
var altid behjælpelig lige meget hvad der
skulle laves.
Personen har udover at være en uundværlig frivillig arbejdskraft i foreningen
også været træner og spiller. Personen
var på banen kendt for sin kompromisløse stil og sit enorme fighter hjerte.
Personen fik for ikke mange år tilbage et
overraskende comeback på banen for
senior herre 3, på trods af at alderen viste
slut 50´erne.
Efter at foreningen er blevet til Hørning
Håndbold har han været dommerbords
ansvarlig og har siddet mange mange
tusind timer ved uret igennem de sidste
mange år.
Hans ufatteligt mange frivillige timer kan
vi som klub ikke sætte nok pris på og vi
kan slet ikke forestille os hvad vi skulle
gøre uden ham.
De sidste 4 år er Hørning Håndbold
blevet udvalgt som årets dommervenlige
klub og denne hæder har han også en
kæmpe del af æren for.
En levende legende som om nogen er en

af de indsjæle som har været med til at
forme vores foreningen igennem flere
årtier og som stadig gør det den dag i
dag!
Det er med stor glæde og kæmpe ære at
vi i dag skal hylde æres medlem nr 2. i
Hørning Håndbold.

Nr. 3 - Ulrik Larsen
ÆRES MEDLEM 2019!
Æresmedlem nr. 3 er en person som
har været aktiv i klubben de sidste 7 år.
Personen startede ud som holdleder,
derigennem fandt vi hurtigt ud af at her
var nogle kvaliteter som skulle bruges i
bestyrelsen og udvalg.
Personen er uhyggelig struktureret og
overlader ingenting til tilfældighederne,
og de kvaliteter har vi de senest år nydt
utrolig godt af i bestyrelsen.
Personen har formået at sætte sit aftryk
på strukturen i klubben og på det interne
arbejde i såvel udvalg som bestyrelsen.
Personen var til at starte med inde over
hjemmesiden og klubmodul, hvorefter
opgaven hed materiale ansvarlig og her
til sidst men ikke mindst har han formået
at styre vores tøjudvalg med hård og
kærlig hånd.
Serviceniveauet er tornhøjt og spørg man
om en lille finger, tager han hele armen
og sørger for at man kommer godt og
sikkert i mål.
Han er meget værdsæt af alle i Hørning
håndbold - spillere, trænere, forældre og
hans kollegaer i bestyrelsen.
Award showet i aften, er han også en af
bagmændene bag med alt det tekniske.
Som I nok kan høre kan denne person alt
og han gør alt for HH, derfor bliver det
også et kæmpe tomrum der skal udfyldes
efter denne sæson hvor han desværre
har valgt at stoppe, næsten da.
Vi håber og tror på at vi stadig må spørge
ham til råds og søge hjælp ved behov og
hvis tiden, lyst og alt sammen kommer
tilbage igen, så er han altid mere end velkommen i Hørning Håndbold.
Der findes ikke mange af hans slags,

og derfor er det meget velfortjent
skulderklap at han i dag hædres som
æresmedlem nummer 3 i Hørning Håndbold.

