Susanne Ørtenblad
Jeg startede som frivillig for 37 år siden med at
være ungtræner for et drengehold, og holdte så
pause i nogle år til mine egne børn startede til
håndbold i Hørning.
Jeg blev træner for mine egne piger og trænede
dem, mens jeg blev inddraget i SportsUdvalget i
Team Hørning og var med til at starte en del tiltag
op i klubben.
Jeg gik i bestyrelsen, og vi kom til at hedde
Hørning Håndbold, hvor jeg trænede en del hold
og samtidig også var en del af at tage vare på alle
vores trænerteams i klubbens. Jeg var blandt
andet med til at starte elitecamp, vores eget
opstartsstævne, at få lavet den blå tråd i klubben
og lave afslutningsture for vores trænere og
frivillige.
Jeg har selv spillet håndbold, siden jeg var 7 år og mine egne børn har spillet og er også
trænere i HH og har været det en stor del af deres liv. De er selv ved at få børn, og det
betyder, at mine børnebørn også spiller i klubben.
Jeg synes stadig, at det er sjovt at se både børn og voksne have gode oplevelser sammen i
HH, uanset om det er vores sponsorer på tur, vores tumlebørn til træning eller nogle af de
børn man har trænet og haft et tæt forhold til i mange år stadig tænker, at det fedeste er at
spille håndbold og have sjove sociale oplevelser sammen. Det giver lysten til at fortsætte det
frivillige arbejde, som man har været en del af i mange år.
Mine primære grunde til at forsætte som frivillig i klubben er for at forsætte den udvikling
som HH er inde i, samt fortsat at vise både børn og forældre hvor vigtigt det er for alle at
være en del af et foreningsliv som vores - det er en social opdragelse, som er guld værd.

