
                                                                                                                       
       
    

                                                       
 
 
 
 
 
 

VEJLE HÅNDBOLD KLUB 
 

BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	
	

 
 
Vi er godt på vej 
 
2 år, ja det er faktisk kun, hvad der er gået siden vi gav Vejle Håndbold Klub en ny 
begyndelse. For mange af os, er denne tid gået fantastisk hurtigt, og de, der måske var lidt 
skeptiske i starten, er jeg ret sikker på, er enig med os i bestyrelsen om, at det var den 
rigtige vej at gå.  
Status på nogle af vores mål med vores nye håndboldklub var bl.a. – som vi ser det: 

• Èn samlet klub - er lykkes 
• Èt samlet træningssted – er lykkes, på trods af mange udfordringer med 

træningstiderne 
• Èn attraktiv klub med godt træningsmiljø – her er vi rigtig godt på vej med gode, 

engagerede trænere, der gør meget for at skabe det rigtige træningsmiljø, der 
fastholder og tiltrækker spillere 

• Èn attraktiv klub med et godt socialt miljø – her er vi også godt på vej. Vi kan se, at 
med de hjemmekamps arrangementer, som vores attraktive forældre og mentorer 
har afholdt i sæsonen, har betydet, at flere spillere og deres forældre bliver længere 
tid i hallen, og ser vores andre hold. Der kommer også flere og flere til vores 
arrangementer, som fx julefrokosten for senior, u18, trænere, frivillige og andre med 
tilknytning til klubben. Men vi er også klar over, at det kan blive meget bedre, men 
det tager tid, at få opbygget et rigtig godt socialt miljø. 

• Èn klub med engagerede udvalg – er helt sikkert også lykkes. De mange ildsjæle 
der er rundt i udvalgene er virkelig med til at gøre en forskel her i klubben, så vi kan 
lykkes med nogle af de mål, som jeg lige har nævnt. 

• Èn klub med en sund økonomi – her kan vi også godt sætte et flueben. 
 
Men vi er også meget bevidste om, at vi kan gøre det endnu bedre, men at vi har nået så 
meget på de 2 år, er mere eller mindre fantastisk. Så det lover rigtig godt for fremtiden. 
 
Men der har selvfølgelig også været nogle udfordringer hen af vejen, og det vil der fortsat 
være. Nogle udfordringer er af positiv karakter, når fx vi øger vores medlemstilgang på 
visse årgange og derved får brug for flere trænere, end vi først havde antaget. 
  
Når vi fx på en U12 drengeårgang i starten af sæsonen står med 6-8 spillere, og overvejer, 
om vi overhovedet har nok til at melde et hold til turneringen, og vi så sidst på sæsonen 
står med over 20 spillere, og faktisk så mange spillere, at det er for mange til det ene hold, 
der var tilmeldt turneringen. Men her er dog dejligt at se den tilgang alle har til det – 
spillere, forældre, trænere, sportsudvalg mv og så får det løst til stor tilfredshed for alle. 
Andre udfordringer er negative, som fx, at vi ikke har noget u18 drengehold, og at 1. Års 
u18 skal spille senior. Men igen alle i og omkring klubben tackler disse udfordringer super 
godt. En stor tak for dette. 
 
Der tales meget i Håndbold Danmark om at Knække kurven. Der mistes medlemmer og 
det er specielt i ungdomsårgangene. I forbindelse med dette har vi været igennem et 



	
	

Klubbuildingsforløb, hvor man har fokus på driften, på frivilligheden og på udviklingen i 
klubben. 
Dette forløb møntede sig ud i vores store ”foreningsdag” d. 29 januar, hvor vi havde et 
kæmpe hjemmestævne arrangement, hvor vi spillede 40 kampe fordelt på 6 haller. Her 
kunne vi få lov til at fortælle om klubben, det vi arbejder med og det vi gerne vil opnå. 
Samtidig med at få fortalt om de fokusområder vi har og hvad vi fx mangler frivillige 
hænder til. En faktisk dag med en fantastisk stemning. Tak for alle dem, der arrangerede 
dagen. 
 
Klubbuildingsarbejdet vil fortsætte i den kommende sæson, hvor vi vil have endnu mere 
fokus på, at få en styrket ungdomsafdeling, men det klare mål, at kunne fastholde de unge 
spillere i klubben så vi får en endnu stærkere seniorafdeling. 
 
For netop at styrke U18 årgangen, er der på pigesiden gjort en kæmpe indsats for at sikre 
en god opstart for de U16 spillere som rykker op samt spillere som i sidste sæson har 
været på efterskole. Indsatsen har med succes sikret en bred trup af U18 piger. 
På drengesiden har vi indledt et samarbejde med Campus Vejle og VIES, og vi forventer 
os en del af samarbejdet og regner helt klart med, at vil fortsætte de næste mange år.  
 
Nogle af de fokusområder der er for bestyrelsen i den kommende sæson vil være 
fastholdelse og tiltrækning af spillere, udvikling både sportslig og socialt samt bedre og 
mere åben kommunikation af klubbens visioner og målsætninger. 
 
Så der er masser af udfordringer at tage fat på for den nye bestyrelse i det kommende år, 
og jeg er sikker på, at vi nok skal lykkes med det. 
 
 
Sportsligt: 
Sportsligt har det været et godt år. Vi har haft 26 hold med i turneringen fra U9 og opefter. 
Og det har været i alle rækker på nær U18 drenge. Der har dog været enkelte hold, vi har 
været udfordret på mht. antallet af spillere. 
 
På senior siden har vores 3. division damer haft en rigtig god sæson. Vi lå i top 3 i stort set 
hele turneringen og det resulterede i en fortjent oprykning til 2. division. Stort tillykke til 
Pigerne og trænerteamet Carsten Thomsen og Martin Sørensen. Vi glæder os til at følge 
jer i 2. division. 
2. hold damer formåede desværre ikke at blive i jyllandsserien. Vi var udfordret på antallet 
af spillere efter jul, men der blev kæmpet til det sidste. Tak til Dennis Mathiasen og alle der 
hjalp på og omkring holdet. Jeg er sikker på, at vi vender stærkt tilbage i den kommende 
sæson.  
3. hold damer er en kæmpe succes historie. Vi er gået fra 1 hold i forrige sæson til at 
kunne stille med 2 hold i den netop afsluttede sæson. Det sammenhold og sociale 
engagement spillerne og Ole Jensen har leveret i sæsonen har været outstanding. For få 
år tilbage kunne vi knap nok stille et hold, og nu har vi haft tilmeldt 2 hold til turneringen. 
 
 



	
	

Det skal også nævnes, at det faktisk var Serie 2 og 3 damerne, der arrangerede vores 
julefrokost i går. Resultatmæssigt rykkede serie 2 damerne desværre ned slut på 
sæsonen. Kun 2 sølle point skilte os fra at blive oppe. Serie 3. Holdet blev nr. 4 i deres 
rækker. Tak til trænerteamet og pigerne for den indsats i leverer til holdet og klubben. 
 
Jyllandsserie herrer og serie 2 herrer forblev i deres rækker. Rigtig godt. Og det var dejligt 
at se, at de nyoprykkede U18 spillere faldt rigtig godt ind på holdene. Tak til Lars og Teddy 
for jeres indsats. 
 
 
Ungdom: 
Vi har haft tilmeldt 11 ungdomshold til turneringen. Det er rigtig godt gået. 
Af de 11 hold har 4 hold været i divisionen. U14 piger deltog i 2. division, U14 drenge 
havde både et 1. division og 2. division hold og U18 piger i 2. division.  
Divisionsholdene klarede sig rigtig godt, toppende med U14 drenge, der vandt 1. division, 
B og blev 3’er til JM. Tillykke med det. 
De øvrige 7 ungdomshold A, B og 5+1 rækker klarede sig også rigtig godt.  
U14 drenge B vandt deres række og vandt også kredsmesterskabet. Tillykke til Rene og 
drengene. 
Specielt på U14 årgangene har der været stor spillertilslutning/spillertilgang. Både pige og 
drenge årgangen har hver haft 4 hold tilmeldt turneringen.  
U16 årgangen har igen i år været vores store udfordring mht antallet at spiller. Men vi 
håber, at den indsats, der er blevet startet op i sæsonen og som fortsætter de næste 
mange år med at tilknytte spillere i den årgang, på trods af efterskoleophold, kommer til at 
bære frugt i de kommende sæsoner.  
Et stort og flot stykke arbejde er der gjort fra alle ungdomstrænerne. Tak for det 
 
  
Børneafdelingen: 
For børneholdene har det også været en rigtig god sæson. Spillere og forældre er ved at 
have accepteret vores flytning af børneholdene til DGI huset.  
Vi kan se, at er begyndt at tiltrække børnespillere andre steder fra end tidligere, hvilket er 
meget positivt. Og den nedgang vi havde inden denne sæson har vi fået vendt. Vi har haft 
en stigning på ca. 30 procent, så vi er tilbage på det niveau, vi var før vi flyttede til DGI. 
 
Vi har igen haft stor fokus på at skaffe unge trænere og hjælpetrænere, som sammen med 
erfarne trænere, kan lave god og udviklende træning for vores børnespillere.   
 
Vi har haft tilmeldt 9 hold til U10 og U12 turneringen. Og det er generelt gået dem rigtig 
godt. Det vigtigste har dog været, at vi har fået så mange spillere ud at spille kamp som 
overhovedet muligt. 
Der ud over har vi været til opstarts stævne I Grindsted og afslutningsstæve i Kruså. 
Begge tiltag er noget, der styrker sammenholdet på både holdene men også på tværs af 
årgangene. Og dette vægtes meget højt på børneårgangene. 
 
Vores U6 og U8 spillere har været til forskellige børnestævne inkl. overnatningsstæven I 



	
	

Smidstrup. Dette har været med til at give spillerene en masse flotte resultater men også 
en masse gode oplevelser uden for banen. 
 
En stor tak til alle trænere og hjælpetrænere til vores børnehold. I er med til at give dem 
nogle fantastiske oplevelser.  
 
 
Tak til 
I en forening som vores, er der nogen, der skal have en speciel tak for året der gik  
 
Lotte, tak for den store indsats du gør, for at få det hele til at gå op I en højere enhed med 
DGI huset. Det er ikke nogen let opgave, og vi er meget taknemmelige for, at du påtager 
dig den daglige dialog med DGI huset og får vores træningsplaner til at hænge sammen. 
 
Sportsudvalget – I har gjort en kæmpe indsats for at få trænerkabalen til at gå op. Op den 
dialog I løbende har med trænerne har hjulpet os i bestyrelsen rigtig meget. Et af jeres mål 
var bla. at I gerne ville have vores trænere til at deltage i trænerkurser, Og det har I virkelig 
formået. Jeg ved, at vi er en af de klubber i kredsen, der deltager med flest kursister. 
Tak for jeres store indsats, vi håber I bliver ved. 
 
Sponsorudvalget – I fortsatte de gode takter fra sidste sæson. Fedt, at I formår at 
fastholde eksisterende sponsorerer, men også får nye til. Tak for jeres store indsats. 
 
 
De attraktive forældre og mentorer – jeres indsats til vores hjemmestævner søndag har 
været et super initiativ til at skabe det sammenhold vi som klub vægter rigtig højt. Og jeres 
mange arrangementer for børnene hen over sæsonen, det er meget prisværdigt. En stor 
tak til de attraktive forældre, vi glæder os og ser frem til endnu en sæson med miljø-
skabende aktiviteter i hallen. 
De attraktive unge – tak for de spændende aktiviteter I laver for børnene. Fedt at høre fra 
forældre og andre, hvor begejstrede børnene var for jeres nytårskur arrangement. Vi 
håber, at I vil fortsætte i den kommende sæson. 
 
Tak til Vejle Cup og Påske Cup udvalgene for den store indsats I leverer ved at arrangere 
disse stævner. At Vejle HK kan få et økonomisk bidrag hvert år, betyder rigtig meget for de 
aktiviteter vi kan sætte i søen.  
  
En stor tak skal også lyde til styregruppen bag vores Håndboldskole. Det I har formået at 
få skabt på nu anden sæson, det er helt fantastisk. Godt 200 børn denne sommer, og en 
del på venteliste. I formåede stort set at få udsolgt inden mange klubber overhoevedet var 
gået i gang med at markedsføre sig. Vi håber, at I er klar til at arrangere det næste år igen. 
 
En stor tak til DGI huset for samarbejdet i den forgangne sæson. Og en tak til Vejle 
kommune for at bakke os op og sikre, at vi kan være samlet i DGI. 
 
 



	
	

Årets Resultat 
Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Vi kommer ud med en underskud, hvilket ikke var 
budgetteret. En af årsagerne til dette underskud er manglende indtjening til vores 2 store 
stævner – Vejle Cup og Påske Cup. Den primære årsag til den manglende indtjening til 
Vejle Cup var, at stævnet blev nød til at blive rykket en uge grundet andet arrangement i 
DGI Huset og da turneringen var startet, var der færre hold, der deltog. Påske cup har 
aldrig været så stort i år med 96 hold og næste 1.100 deltagere, så det burde have givet et 
større overskud end tidligere år. Men pga et øget omkostningsniveau I DGI huset, hvor 
madprisen steg med knap 25 %, og flere restriktioner fra DGI huset, blev vores indtjening 
kr. 50.000 mindre end budgetteret.  
Vi har fokus på, at vi til den kommende sæson, igen får et positivt resultat. 
 
Til slut vil jeg gerne sige TAK til alle i og omkring Vejle Håndbold. Det være sig spillere, 
trænere, udvalgsmedlemmer og alle i frivillige. Uden jeres store indsats, ville vi ikke kunne 
drive denne klub. 
  
Et STORT TAK skal der lyde til resten af bestyrelsen for en kæmpe indsats i 2016/17. At 
relancere en klub kræver et stort engagement og arbejdsindsats. Og I har virkelig alle 
sammen ydet en kæmpe indsats. 
 
En speciel tak skal lyde til Helle og Mette. I har nu valgt at udtræde af bestyrelsen men I 
skal vide, at det er jeres store indsats for klubben der har gjort, at vi er nået hertil. Hvis I 
ikke havde været med til at gå forrest i at få reddet klubben og realiseret de tanker vi 
havde gjort omkring en turn around, var vi ikke nået her til. Jeg ved, det var en hård tid, 
men jeg er også sikker på, at om nogle år vil I se tilbage på en fantastisk spændende tid, 
som I i den grad har sat jeres præg på. 
 
Tak for denne sæson - og tak for et fantastisk samarbejde. 
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Formand	 	 	 	  


