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Nyt i Hals forenede Sportsklubber (HFS). 

Som noget nyt, introducerer vi her i HFS, begrebet ”Nyhedsbrev”. Tanken med dette er, at 

en 3-4 gange om året vil dette udkomme. Det vil ikke kun være nyheder fra 

bestyrelsesmøder, men også om stort og småt ude i afdelingerne. Nyhedsbrevet vil du som 

medlem få tilsendt i din mailbox, alt efter hvor meget der er at berette om. 

Vi håber meget, at dette nye tiltag vil blive godt modtaget af alle vores medlemmer. 

God fornøjelse. 

   

Hovedbestyrelsen i HFS 

Som noget af det første vi lige skal have styr på, er en præsentation af hovedbestyrelsen i 

Hals forenede Sportsklubber. På klubbens generalforsamling, tirsdag den 8. juni 2021, 

blev Thomas Thorsen og Anette Krøjberg genvalgt til bestyrelsen. Sidst nævnte overtager 

posten som kasserer, efter Søren Knudsen, der ikke ønskede genvalg. Nyvalgt til 

hovedbestyrelsen blev Thomas Pedersen. 

Bestyrelsen 2021-22 består af: 

 

     
Henriette Holm 

Formand 

Thomas Thorsen 

Næstformand 

Anette Krøjberg 

Kasserer 

Annette Aaen Thomas Pedersen 
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Indvielse af ny kampbane.  

Efter 3 års ventetid og et større anlægsarbejde, var der lørdag den 21. august 2021 indvielse 

af den nye kampbane hos Hals forenede Sportsklubber.  

Etableringsfasen har været præget af 

forsinkelser, hvilket selvsagt har skabt 

udfordringer for klubben. Derfor var der 

også ekstra stor glæde, da de første 

kampe kunne afvikles på den nye bane.  

Og resultatet lever i høj grad op til 

forventningerne. Det fastslog næst-

formand hos HfS, Thomas Thorsen, da 

han bød velkommen til de mange 

fremmødte. – Vi har fået en rigtig flot 

kampbane. Der er stor grund til at takke 

vores sponsorer og til at ønske vores 

klub tillykke sagde han, med henvisning 

til, at hele 142 bandereklamer er solgt. 

Det er stort set alle, og banderne 

danner således en flot kulisse rundt om 

banen. Banen er i øvrigt vendt 90 

grader i forhold til den gamle kampbane 

og etableret med flisebelægning hele 

vejen rundt. Fra tribunen ved klubhuset er der glimrende overblik over banen, der i 

forbindelse med indvielsen skiftede navn til Hals Stadion Spar V-Arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Således er Sparekassen Vendsyssel hovedsponsor for Hals forenede Sportsklubber, 

ligesom Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals over flere omgange har doneret store 

beløb til etableringen. 

Klubbens næstformand, Thomas Thorsen 

bød velkommen.  

Hals stadion – Spar V Arena, sådan lidt fra oven.  
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Afdelingsdirektør Søren Brix 

Kjelgaard udtrykte i sin tale håb om, 
at den nye kampbane vil bidrage til 

såvel sportslig succes som anden 
fremgang for klubben. Efterfølgende 
forestod han den formelle indvielse 

ved i selskab med HfS-formand, 
Henriette Holm at klippe det røde 

bånd.  
 
Dagen igennem var der 

feststemning på lægterne, hvor 
masser af publikummer var troppet 
op for at følge i første kampe, nyde 

det gode vejr, atmosfæren og 
udsigten over den nye bane. 

 
 
 

 
 

 
 

Inger og Leon Strøm er 

Danmarksmestre 

Det er ikke første gang, at ægteparret 

Inger og Leon Strøm fra HFS gør sig 
bemærket med flotte resultater i kroket. 
To gange er de strøget til tops som 

regionsmestre i det velkendte spil, som 
mange kender fra haver og parker. 

Men i september 2021 kom den hidti l 
fornemste sejr i hus. Her sikrede parret sig 
nemlig DM-titlen. Det foregik i Slagelse, 

hvor de to strøg helt til tops i den såkaldte 
serie 3-række. Dermed kronede Inger og 

Leon en fin periode, der i august også gav 
dem titel af Vendsyssel-mestre. – Men at 
vinde Danmarksmesterskabet er nu noget 

helt    specielt, lyder det fra Leon Strøm. 
 

– Vi havde bestemt ikke regnet med at gå 
hele vejen. Men vi havde åbenbart en rigtig god dag, for vi vandt alle vores kampe.  
Inger og Leon Strøm har dyrket kroket på organiseret plan i cirka 15 år. Det foregår i regi af 
Hals forenede Sportsklubber og herfra skal der lyde et stort TILLYKKE med titlen. 
 

Afdelingsdirektør hos Sparekassen Vendsyssel, Søren 

Brix Kjeldgaard og HfS-formand Henriette Holm 
forestod den officielle indvielse. 

Inger og Leon Strøm fra Hals Forenede 

Sportsklubber er Danmarksmestre i Kroket 
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Kunstgræs i HFS. 

Så er HFS kommet et langt skridt tættere på målet om etablering af kunstgræsbane i Hals. 

Aalborg Kommune har afsat 3 millioner i tilskud til kunstgræsbane i Hals i 2022.  
Det betyder, at vi nu er klar til at søge fonde til restfinasieringen op til 4,6 mill. kr. og forventer, 
vi kan stikke spaden i jorden lige omkring sommerferien 2022.  

 
Kunstgræsbanen bliver miljøvenlig, hvilket betyder, at de dele af banen, som enten 

forsvinder ud på den anden side af banens hegn eller siver ned i undergrunden, er 100% 
nedbrydelig.  
 

Arbejdet med kunstgræsprojektet har gennem de sidste to et halvt år haft sine opture og 
nedture. Men vi er rigtig langt nu, og der er i den forbindelse rigtig god grund til at takke 
vores 2 lokalpolitikere Bjarne Jensen og Carsten Kristensen for deres indsats gennem 

forløbet. Samtidig vil vi gerne takke de af Aalborg kommunes konsulenter og øvrige 
embedsmænd, som har kastet energi og rådgivning i projektet. Samarbejdet har været en 

fornøjelse. 
 
Vi følger op med flere informationer om kunstgræsbanen, når der er nyt. 

 

 
 

Budgetbevillingen til en ny kunstgræsbane i Hals blev fejret med manér.  
På billedet ses fra venstre Thomas Jensen, Michael Kirchoff Nielsen, Thomas Pedersen og 
Thomas Thorsen fra styregruppen. Fra højre er det HfS-formand, Henriette Holm, det lokale S-
medlem af byrådet, Bjarne Jensen samt Venstres Carsten Kristensen.  
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Gunse stopper som holdleder.  

Niels Gunnar Nielsen, eller i daglig tale i HFS blot Gunse, har efter 17 år på posten, valgt at 
stoppe som holdleder for klubbens seniorhold i fodbold.  

De fleste af de mange år sammen med den faste makker Dennis Hansen. De to herrer 
havde også i en årrække sideløbende tjansen med salg af pølser, øl og vand i forbindelse 
med kampe på stadion.  

Gunse, der i 2019 blev udnævnt som æresmedlem af Hals forenede Sportsklubber, 
forsvinder dog ikke fra klubben. Ud over at være flittig tilskuer til klubbens kampe og fast 

deltager i Sponsor-cykelløbet ved Skansefesten, så er Gunse en fast del af 
”Onsdagsholdet”, der mødes hver – ja onsdag – i HFS for at håndterer helt små og endnu 
mindre opgaver. Ud over Gunse består ”Onsdagsholdet” af Laust Kirkegård og Thomas Ped. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

I forbindelse med indvielse af den nye kampbane, blev 

Gunse fejret af spillere og publikum, for sine 17 år som 

holdleder for fodboldsenior.  

TAK FOR 
INDSATSEN, 

GUNSE! 



NYHEDSBREV 

 

Nr. 1 Nyhedsbrev Efterår 2021 

 

Side | 7  
 

HFS spiller igen serie 2 

Med en sikker 6-1 sejr på hjemmebane, den 27. oktober over Øster Brønderslev, sikrede 
HfSs 1. hold i fodbold, sig oprykning til serie 2 fra næste sæson.  

Og derfor kunne spillerne, træner Anders Langeland og holdleder Dennis Hansen lade sig 
hylde få dage senere den 30. oktober foran sit hjemmepublikum, da Thise kom på besøg 
i sæsonens sidste kamp. Og de blev eftertrykligt sendt hjem nordpå med et nederlag på 

hele 7-1 
 

Efter en noget svag start på efteråret, med nedlerlag i de to første kampe, har holdet ikke 
set sig tilbage. De sidste 12 kampe har været ene sejre så holdet slutter på en sikker 1. 
plads med 36 point for 14 kampe. 4 point foran nr. 2 Østervraa. Og en målscorer så flot som 

59-11.  
Topscorer for HfS her i efteråret blev Lau Jansson med 11 mål, efterfuldt af Besart Zogaj og 
Ludvig Borregaard med hhv. 9 og 8 mål. 

 
Anders Langeland her brugt i alt 23 spillere i de 14 kampe, der er: Frederik Laugaard 

Jørgensen, Sebastian ”Nunu” Sørensen, Anders S. Jacobsen, Besart Zogaj, Lau Jansson, 
Ludvig Borregaard, Malthe Aabenhus, Niklas Olsen, Martin Holm Jensen, Emil Bruun, Jens 
Poulstrup Nielsen, Malthe Theigler Gregersen, Magnus Andreasen, Markus Jansson, 

Anders Skjødsholm, Dennis Eklund, Mads Hansen, Silas Bruun, Casper Røntved, Jesper 
Schiønnemann, Mads Skibsted, Rasmus Jensen, Sofus Buch.  



NYHEDSBREV 

 

Nr. 1 Nyhedsbrev Efterår 2021 

 

Side | 8  
 

 

Tillykke til U14 piger 

Oprykning til Liga 2. Stort tillykke til 
klubbens dygtige U14 piger i fodbold, 

der på overbevisende vis har vundet 
deres Liga 3 pulje og fra foråret skal spille 

i Liga 2. I oprykningsspillets sidste 5 
kampe blev det til 4 vundne kampe og en 

enkel uafgjort kamp og en målscorer så 
flot som 17-3. 

De dygtige piger er Anna Kirchoff Nielsen, 
Caroline Sten, Celina Brønnum Kristensen, 

Cilja Krog, Emma Sofie Mølgaard, Emmy 
Viborg, Frida Brygger Klattrup, Ida Holch 

Mortensen, Ida Sofie Dyne Richs Larsen, Liv 
Olsen, Johanne Thomsen, Katrine Kongsbak 
Sudergaard, Martha Andreasen, Mille 

Theigler Gregersen, Ronja Jensen, Sarah 
Møller Pehrson, Smilla Jensen, Sofie Bediako, 

Maren Grandahl Munk, Wilma Pedersen 

Trænere: Michael Kirchoff Nielsen, Thomas Pedersen, Thomas Jensen 
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Hals får ny træner i fodbold. 

Efter 3 år med Anders Langeland ved roret, skiftets der efter nytår ud på cheftrænerposten 
hos Hals forenede Sportsklubber. Således overtager 58-årige Henrik Mølbjerg roret i 

klubben.  
 
Henrik Mølbjergs trænerkarriere strækker sig over ialt ca. 25 år, hvor specielt de seneste 10 

år, ifølge Mølbjerg selv, har været rig på ny læring og erfaring. I denne periode er 
fodboldtimerne investeret som ungdomstræner i først Dronninglund IF/Team 

Østvendsyssel, for en meget talentfuld årgang 2002.  
 
Siden på eliteniveau, som ansvarlig for primært årgang 2003 gennem U16, U17 og U19 i 

licensklubben Hjørring IF/Hjørring Fodboldklub. Tiden i Hjørring blev afsluttet med et enkelt 
år i en rolle som først "Head of Organization" og senest som talentansvarlig med praktisk 
relation til de yngste årgange i seniorafdelingen. 

Trods de mange år på træningsbanen vil HfS kun være den fjerde klub, som Henrik Mølbjerg 
træder ind i som aktiv træner.  

 
Henrik Mølbjerg brænder passioneret for udvikling af glæde, god fodbold, stærkt fællesskab 
og dygtige, engagerede fodboldspillere. Det er disse ting som både HFS og Henrik Mølbjerg 

håber, at få ud af samarbejdet, som starter for alvor efter nytår. 
 

Aftalen mellem de to parter løber i første omgang i 2 år. 

 
 

Henrik Mølbjerg (t.h.) bliver efter nytår ny cheftræner i HFS. Han ses her 

med Lars Hybholt fra fodboldudvalget ved kontraktunderskrivelsen.  
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3. plads ved VM 
Klubbens veteranfodboldspillere 
må nøjes med en delt 3. plads ved 

VM (Vendsyssel mesterskabet). 
Efter sejr over Bangsbo i 
kvartfinalen, måtte HFS se sig 

overmandet af Sulsted i 
semifinalen. Efter en jævnbyrdig 

og (efter forholdene) tempofyldt 
kamp måtte de rutinerede 
veteranspillere fra Hals, se sig 

besejret med 1-2 efter 1-1 ved 
pausen. Målscorer for HFS var 
Thomas Ped. 

 
 

 
Talentfuld begynderhold. 

Hvis vi nu dykker ned, blandt 
klubbens unge spillere, så finder vi i 
badmintonafdelingen et meget 

talentfuldt begynder hold. De nye 
skud på badmintonstammen har her i 

efteråret været afsted to gange, hvor 
de hver gang har spillet 2 holdkampe. 

I deres debut blev det til to yderst 
overbevisende sejre over 
Frederikshavn og Sæby på 6-0, 6-0. 

 
Anden gang, de gæve unger var i 

kamp, blive det igen til to sejre. 4-2 
over Bjergby/Mygdal og 5-1 over 

Bindslev/Tværsted.  

Efter nytår skal holdene yderligere afsted to gange. 15. 
januar på udebane og så har de deres første 

hjemmekamp, lørdag den 5. februar. 
Den foreløbige "bruttotrup" består af Gustav Steen 
Nøhr, Linus Bruun, Rasmus Jørgensen, Magnus Bülow 

Pedersen og Kristina Brask 
 

 
 

 
 
 

Coach for klubbens veteranfodboldspillere, Steffen 

Kristensen giver disinger i pausen mod Sulsted.  



NYHEDSBREV 

 

Nr. 1 Nyhedsbrev Efterår 2021 

 

Side | 11  
 

 

Ny fitness instruktør i Hals Motionscenter. 
I motionscenteret har vi fået en ny fitness instruktør i Anne 

Vejby Jakobsen og vi har en mere på vej i det nye år, 

nemlig Christina Krogh. De glæder sig til, sammen med 
Helle Søndergård, at hjælpe jer med nye programmer mv.  

Vi er efterhånden ved at komme godt med på antallet af 
medlemmer igen efter at coronanedlukningen var hård ved 

medlemstallet. 
 

 

 
 

 
 

Nyt Spilletøj til håndbold damer. 

Serie 4 damer i håndbold kunne i november præsentere publikum for deres nye spillertøj. 
HfS vil gerne i den forbindelse takke firmaet KOMMBINE og SPAREKASSEN DANMARK 

der står som sponsorer for det nye spillertøj til klubbens damehold. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bagerst fra venstre: Ulla Skibsted (træner), Sille Pedersen, Stine Hybholt, Anne Hybholt,  

Frida Thorsen, Christina Krog. 

Forrest fra venstre: Rikke Bundgaard Larsen, Rikke Bjeldbak, Simone Lind Christensen,  

Carla Pedersen og Mathilde Jacobsen 
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Nyt trænerteam klar til den kommende fodboldsæson. 

Forberedelsen til den kommende sæson er godt i gang. Her i december er de sidste brikker 
faldet på plads mht. staben omkring 1. og 2. herrer senior.  
Klubbens nye cheftræner Henrik Mølbjerg havde forleden møde med hele den nye træner-

team, hvor han løftede dele af sløret af, hvilken tanker han har med klubbens seniorspillere.  
Omkring sig vil han, i den kommende sæson, få hjælp af Casper Røntved (assistent), 

Thomas Pedersen (assistent og ansvar for 2. holdet), Dennis Hansen (holdleder 1. hold), 
Kim Sørensen og Jacob Thomsen (holdleder 2. hold). Nicolaj Schaumann 

(målmandstræner).  
Sæsonen 2022 skydes i gang med standerhejsning lørdag den 15/1 kl. 13.00. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Trænerteam for senior 2022 

Fra venstre Casper Røntved (assistent), Nicolaj Schaumann (målmandstræner), Dennis Hansen 

(holdleder), Jacob Thomsen (holdleder), Kim Sørensen (holdleder), Thomas Pedersen (assistent 

og 2. holdet), Thomas Thorsen (bestyrelsen) og Henrik Mølbjerg (cheftræner)  
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Øvrige emner 
 

 Fodbold – seniortræner (Anders Langeland/Henrik Mølbjerg) 

 Fodbold - Rykker serie 3 op i fodbold? 

 

 Forside. 

 

 Oversigt over alle sportslige udvalg (Fast i hvert nyhedsbrev) 

 

 ”Vist du….. 

 Har du hørt……. 

 


