
  

HELSINGE SKYTTE – OG IDRÆTSFORENING 

 

Velkommen efter sommerferien - Nyhedsbrev 

   

Adr.:   Idrætsvej 21, 3200  Helsinge 

CVR nummer: 33 53 20 08 

www.hsi.klub-modul.dk / e-mail:  hsi@klub-modul.dk 

 
  

  Side 1 af 4 

 

Kender du HSI Forretningsudvalg  - eller skal vi kalde dem bestyrelse?? 
 
På det ordinære, men ekstraordinære på grund af corona-aflysninger, repræsentantskabsmøde  
betød lidt ændringer i HSI forretningsudvalg – så her er lidt ord og billeder på hvordan HSI 
bestyrelse er sammensat. 
 

 

Helle Blomsterberg, Formand, HH bestyrelse Helle er Helsinges seneste 
badmintonstjerne og har 
blandt andet vundet 
sølv/bronze ved EM og bronze 
til VM, All England mester 2 
gange og Danmarksmester. I 
hendes yngre år dyrkede hun 
også springgymnastik og 
konkurrence svømning. 
Formand for Helsinge 
Badminton.  

 

Allan Pletner, Kasserer, HH bestyrelse  Allan har prøvet mange 
sportsgrene – håndbold, 
karate, kajak – og er nu 
kasserer i Helsinge Padel.  

 

Jeanette Jensen. y Jeanette er instruktør, frivillig 
og aktivt medlem i 
GymHelsinge, hvor hun også 
er kasserer 
 

 

Thomas Jessen,  HH bestyrelse Thomas har igennem de sidste 
28 været holdleder for sin 
søn’s fodboldhold (i dag 
senior 1) samt udført frivilligt 
arbejde ved enhver lejlighed. 

Sammen er vi stærkest       
Fomand Helsinge Fodbold 
Bestyrelsen i Helsinge 
Funktionel Styrke 
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Hans Peter Dueholm HH bestyrelse HP har snart 40 års jubilæum 
som Old Boys spiller i Team 
Helsinge, ror kajak og har 
spillet meget fodbold.  Er 
kassemester i Team Helsinge 
Håndbold og Helsinge 
Funktionel Styrke.  

 

Michael Hughes, Suppleant Berømt for sloganet Tennis er 
noget vi giver hinanden! 
Formand for Helsinge Tennis 

  
På det første møde i det nye Forretningsudvalg blev der lavet en lang liste af opgaver, som skal 
sikre, at HSI hjælper foreningerne til at blive bedre og skabe nye fællesskaber til gavn for borgerne 
i Helsinge/Gribskov. HSI er den største idrætsorganisation i Gribskov Kommune og her derfor et 
særligt ansvar for at skabe fællesskaber og etablere en fælles kommunikationsplatform imellem 
idrætsforeningerne og til borgerne.  Bestyrelsen tager gerne mod input fra alle om hvordan vi kan 
sikre en positiv udvikling for idrætten i Helsinge og for de foreninger, der udgør fundamentet. Vi vil 
vurdere behovet for at nedsætte udvalg, så vi sikrer at bestyrelsen ikke bliver en flaskehals i 
processen,   
 

Corona-hjælperpuljer: 
De fleste foreninger har været under hårdt pres i Corona tiden. Medlemmerne har haft det svært 
med at dyrke deres sport i lange perioder – og som konsekvens heraf har vi i HSI-foreningerne 
mistet ca. 10% af vores medlemmer. Vi er ikke alene og derfor har DGI/DIF aftalt en genstartspulje 
med regeringen – samtidigt er der stadig mulighed for at søge kompensation for indtægtstab ved 
aflyste arrangementer, som hvis du har hjulpet ved Musik i Lejet i den seneste år. 
Du skal imidlertid i gang. Hjælpepuljen har frist til den 31. august – og genstartspuljen har frist til 
16. august for større ansøgninger (50.001-150.000 kr) – og for mindre puljer 30. september (under 
50.000) 30.september. Men det det skal bemærkes at for begge genstartspuljer gælder at penge 
skal anvendes til aktiviteter, der kan afsluttes senest 25. oktober. 
Du ansøger via medlemstal.dk, der hvor du rapporterer medlemstal i januar.  Hvis du har brug for 
hjælp er du velkommen til at kontakte Hans Peter Dueholm – 42504269 – som kan give lokal 
vejledning.  
 
Nye foreninger – nye faciliteter: 
HSI har gennem det seneste år fået flere nye medlemsforeninger. Det giver et mere varieret tilbud 
til borgerne i Helsinge. Samtidig bringer 3 af de nye foreninger spændende nye faciliteter til 
rådighed.  

http://www.hsi.klub-modul.dk/


  

HELSINGE SKYTTE – OG IDRÆTSFORENING 

 

Velkommen efter sommerferien - Nyhedsbrev 

   

Adr.:   Idrætsvej 21, 3200  Helsinge 

CVR nummer: 33 53 20 08 

www.hsi.klub-modul.dk / e-mail:  hsi@klub-modul.dk 

 
  

  Side 3 af 4 

Helsinge Volleyball Klub er længst fremme, idet 
man her lige før sommerferien kunne indvi den 
nye beachvolley bane, som ligger på den gamle 
svømmehals grund. 
 
Beachvolleybanen ligger ved siden af multi-banen 
som Helsinge-hallen fik anlagt for et par år siden 
– og kan derfor benyttes af alle Helsinge-borgere, 
når Helsinge Volley Klub ikke benytter banen. Så 
det er et fint sted at få afviklet en familiedyst 
mellem unge/ældre eller hvordan man kan sætte 
holdene for at gøre det mest spændende. Man 

kan samtidig spillefodbold eller streethåndbold på multibanen, samtidig med at man kan have en 
volleykamp kørende. Perfekt til en familieudflugt. 
Den næste i rækken at byde velkommen til er Helsinge Funktionel Styrke, som er et fælles initiativ 
fra flere HSI-foreninger med det mål at 
sikre udøverne – bredde og elite – gode 
muligheder for at supplere den egentlige 
træning med funktionel styrketræning for 
de enkelte hold – eller enkeltpersoner – 
både udøvere og pårørende. HFS 
styrkecenter har fået lokaler i kælderen 
under hal 1 – og det gamle lokale er nu 
under kraftig renovering – og efter planen 
er det klar til at tage imod medlemmerne 
omkring efterårsferien.  
 
Sidst men ikke mindst har vi budt velkommen til Helsinge Padel. Padelsporten har haft en 
eksplosiv vækst i den seneste år. Helsinge-hallen undersøger i samarbejde med Helsinge Padel 
mulighederne for at etablere padelbaner ved Helsinge -hallen – og som vil være til rådighed for 
Helsinge Padels medlemmer, men også til alle borgere mod betaling. 
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En padelbane er et lille indhegnet bur, og kan som sådan også bruges til andre aktiviteter, hvor der 
indgår en bold og et net f.x. fodtennis. I den foreløbige plan er banerne placeret i forlængelse af 
tennisbanerne op mod Nordstjerneskolen. 
 
Alle de nye faciliteter og foreninger er med til at sikre at Helsinge Hallerne og HSI kan tilbyde 
borgerne i Helsinge et varieret tilbud af idrætstilbud.   
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