Bestyrelsens beretning 2017
Håndbold
Vi har deltaget i Stjær-cuppen med den sædvanlige omgang hyggelig sommer håndbold.

Fodboldafdelingen
Den forgangne sæson har været en sæson med op og nedture. En sæson med stor spillerrotation, nye tilgange
af glimrende spillere og udvikling af nye taktikker. Det har på mange måder været en mixet sæson for både 7
mandsholdet samt 11 mandsholdet. 7 mandsholdet er et hold, set fra sidelinjen, som emmer af kærlighed,
glæde og stor spillerlyst. Holdet havde en blandet sæson, som også nævnt til afslutningsfesten, havde de
vanvittige sejre, men desværre også store nederlag. Om det kan ryste postens stærke 7 mands drenge? Nej
aldrig! Det er desuden helt fantastisk, hvordan holdet tager imod nye spillere, og sørger for, at de føler sig
velkomne i truppen. Der skal ligeledes lyde et stort rungende tak til både Måge og Christoffer for at stå for
holdet, og derved muliggøre kampe mv.
Holdet i 11 mands har ligeledes haft en sæson med op og nedture, men ikke desto mindre har vi alle lært os,
hinanden samt den nye taktik bedre at kende. Taktikeren Hertoft har skræddersyet en taktisk, som er tilpasset
efter hver enkelt spillers egenskaber, hvilket løfter holdets niveau til noget, som minder om superliga niveau
(mere eller mindre). Det har taget os tid at forstå og lære vores respektive plads på holdet, hvilket også kan
ses i resultaterne. Jeg vil mene, at det er en sæson, hvor noget af det bedste fodbold, som jeg har set i min tid
i posten, er blevet spillet.
Casper Janning

Øvrige
Vi har desuden deltaget i postale landsmesterskaber i minigolf, golf og bowling.
Resultaterne har mest været ud fra devisen ”det drejer sig om at deltage” og især at hilse på gamle
kolleger.

Økonomi
Samlet set er økonomien stabil og kan betegnes som tilfredsstillende. Der har været ekstra ordinære
udgifter til trænerkurser. Men vi mener, at det er en god investering i fodboldafdelingen.
I det nye år håber vi dog på, at der ikke kommer så mange skadede og hvilende spillere, som der har
været i 2017. Flere aktive spillere – mere i kontingent.

