
 
Kørup, 29 december 2017 

Godt nytår! 
Kære HKØ dommere og samarbejdspartnere 

 

Et meget udfordrende og travlt 2017 er afsluttet og med første runde i 2018 lige for døren er det 

et godt tidspunkt at lave et kort tilbageblik og ikke mindst orientere jer om de planer og 

arrangementer HKØ har for den nærmeste fremtid. 

2017 var året hvor HKØ kunne fejre sit 50 års Jubilæum – Vi fejrede dagen på behørig vis med 

knap 100 deltagere til en fantastisk fest på Bjerre Kro. Det er som bekendt gæsterne der gør festen 

og det er et stolt jubilæumsudvalg der kan se tilbage på et fantastisk arrangement, hvor også 

klubbens historie blev fastholdt på fornemste vis ved et jubilæumsskrift, som er blevet uddelt til 

alle klubbens medlemmer! Skulle du ikke have fået et eksemplar vil du som en ekstra Nytårsgave 

kunne læse jubilæumsskriftet digitalt via vores hjemmeside en af de kommende dage. 

En stor tak til jubilæumsudvalget og ikke mindst de mange sponsorer, som har været med til at 

finansiere jubilæumsskriftet – uden jer havde vi aldrig kunnet fejre HKØ så flot – TAK! 

Kreds 6 & Kreds 3 er flyttet i fælles kontorfaciliteter, således at alle kredsens administrative 

opgaver varetages fra ét kontor. Det tætte samarbejde igennem de seneste år er hermed styrket 

yderligt med flytningen til fælles adresse i Ikast.  

I det sidste år har vi fået 9 nye kollegaer, hvoraf de fleste er kommet godt i gang med 

dommergerningen.  - Vores vigtigste opgave er forsat at stille med uddannede dommere til alle 

kampe i vores område - husk forsat i god tid at lægge afbud ind for at lette arbejdet for vores 

påsætter Georg Danielsen. Hvis der er noget der kan gøres anderledes er du som altid meget 

velkommen til at kontakte mig – vi kan kun gøre tingene bedre og lettere for jer, hvis i husker at 

komme med både ris og ros. 

Husk at ”Vi er til for dig i øjenhøjde” 



 

Vores aftale med Spar Nord er udløbet og vi er i tæt samarbejde med de 2 andre dommerklubber 

og ikke mindst med en meget aktiv kreds 6 ledelse i gang med at afslutte sponsoraftaler, mens 

leverandøraftalen med Sport 24 om levering af Kempa-dommertøj er indgået.  Der vil blive 

arrangeret mulighed for at prøve tøjet hurtigst muligt i det nye år og vi håber at alle vores 

Dommere vil være iklædt nye dommertøj primo 2018.   

Vi vil også benytte lejligheden til at takke vores mange sponsorer, der gør det muligt at servicere 

vore medlemmer – På hjemmesiden kan i se hvem der støtter HKØ.  Husk at støtte vore 

sponsorer!    

Der er mange der har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år og vi vil meget gerne have 

dit forslag hvem HKØ skal indstille for 2017. Så send et par linjer om hvem du mener skal have 

æren til Mike_Thygesen@hotmail.com. 

Efter rigtig mange fantastiske klubmøder med Spar Nord som vært har bestyrelsen besluttet at 

lave et nyt og meget anderledes set up for vores årlige klubmøde. I vil i løbet af januar blive 

orienteret om arrangements art, men vi kan allerede nu afsløre at det bliver både lærerigt og 

underholdende  

HUSK  - Sidste frist for din indstilling til årets dommer i kreds 6 er 06.01.18. 

HUSK  - Reserver   d. 23 februar  2018 18:00 Klubmøde I Gedved. 

HUSK  - Reserver d. 18  April 2018 – HKØ’s årlige generalforsamling i Gedved. 

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, udviklere, vejledere og medlevende dommere for kampen 

i  2017! 

På bestyrelsen i HKØ’s vegne vil vi ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår. 

 

De bedste hilsner 

 

 

Mike Thygesen 

Formand. 


