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Status på første halvdel af sæsonen og Talent 2024 
 
Sæsonen 2021-2022’s klare sportslige mål er oprykning til ligaen, og for at dette kan realiseres, så 
skal der point på kontoen.Og efter et smalt nederlag i første kamp til Grindsted, så er det 14 kampe på 
stribe med lutter sejre, og vi indtager pt. første pladsen i 1. division, og dermed ligger vi på den 
eftertragtede plads, der giver direkte oprykning til ligaen – så på det sportslige har vi leveret i henhold 
til vores målsætning.  
 
Der er topbrag på lørdag mod HØJ, hvor Landsholdslegenden Bo Spellerberg og den tidligere HCM- 
og landsholdsspiller Morten Slundt fører an i deres jagt på en plads i håndboldligaen – men kan vi 
gentage den omvendte kamp fra Jyllinge, hvor vi fik skudt hul på Frank Mikkelsen og Søren Haagen, 
så kan vi tilspille os en lille matchbold ved at bringe os 5 point foran HØJ – så vi har brug for al den 
opbakning vi kan få i Klink & Jensen Arena – hvor Covid 19 reglerne gør, at vi kan lukke 1500 
tilskuere ind.  – så en opfordring herfra til at komme i Klink & Jensen Arena på lørdag kl. 14.00 og 
støtte drengene. 
 
Og falder snakken på de unge drenge – så har vi lanceret Talent 2024 projektet – med hvilket vi 
sætter endnu mere tryk på talentudviklingen i HCM – med det klare mål at udvikle egne lokale talenter 
til førsteholdet. En ny Talentskole ved siden af arenaen blev taget i brug til dette skoleår – samtidig 
med at vi fik taget den nye Arena i brug – et kæmpe løft til hele vores sportslige setup og ikke mindst 
det kommercielle setup.  
 
Den utroligt talentfulde U17 årgang med to hold har også præsteret på øverste hylde – hold 1 har 
sikret sig retten til at spille i U17 Ligaen her efter jul, og hold 2 har spillet sig i 1. division – fantastisk 
indsats af de unge, og det er ikke kun på klubplan at HCM er flot repræsenteret – vi har også haft 6 
mand med til talenttræning i DHF regi, hvor 4 mand i sidste uge har været med til U18 
landsholdssamling og givet U18 landsholdsdebut til 3 af dem – så vi er godt på vej til at udvikle vores 
egne talenter – det bliver spændende at følge spillerne og de to hold i anden halvdel af sæsonen.  
 
Med ovennævnte in mente så er vi godt på vej til at realisere vores kortsigtede sportslige mål på både 
senior og ungdomsplan – men et andet erklæret mål er, at det skal gøres med sorte tal og ikke på 
bekostning af økonomien i klubben.  
 
Vi har leveret vores tredje regnskab i træk med overskud, og på trods af COVID19 – så har vi formået 
at ligge yderligere lag på vores sponsor base og med de nye faciliteter i Klinik & Jensen Arena har vi 
fået et setup, der er fremtidssikret, hvis vi kan realisere vores mål om at spille med i håndboldligaen 
igen.  
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Partner Revision loungen har været med til at løfte vores kommercielle muligheder, og det ses tydeligt 
på vores tilgangen af sponsorer, hvor vi igen i år har løftet vores sponsorbase – ligesom vi har lagt lag 
på vores oplevelser i hallen – hvor vi i snit har over 1.000 tilskuere til vores kampe i den nye Klink & 
Jensen Arena  
 
Så indtil nu har året indfriet både vores sportslige og økonomiske mål – så derfor en opfordring herfra 
til at komme i Klink & Jensen Arena på lørdag kl. 14.00 og støtte drengene i deres bestræbelser på at 
vende tilbage til hånboldligaen – vi er klar til at byde jer velkommen til tophåndbold 
 

  
 

 


