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Sæsonen 2016-17 startede med en fest.
Sæsonen startede med en håndboldens dag, i anledning af Vejen HK’s 75 års jubilæum. En lørdag,
hvor røde trøjer ses overalt i hallen – hvor der er kampgejst og latter – hvor der er fællesskab og nye
finter der lykkes for første gang – en dag, der skaber sammenhængskraft i vores klub
Heldigvis har vi haft mange af den slags oplevelser i større eller mindre målestok igennem sæsonen.
Fællesskab er blevet en central værdi i vores forening.
Hvor fællesskab og sammenhængskraft, førhen var en selvfølgelighed og noget, der kom af sig selv i
enhver forening – så er det nu, noget der skal gøres en indsats for at få til at lykkes. En indsats der
kræver at vi alle fra den yngste spiller til den frivillige hjælper hver især træder ind i foreningen og
foreningens fælleskab.
Og jeg synes det lykkes for os at skabe rammerne for et fællesskab, som trænere, spillere og frivillige
fylder ud.
Spillere der mærker fællesskabet på holdet.
Hallerne har været fyldt med børn og unge mennesker 225 aktive spillere under 18 år. Et antal, der har
været stabilt højt de seneste år. Glædeligt er det at vi får bedre og bedre fyldt op i det ældste årgange.
Vores mål er at vi har 2 hold i u14 årgange og i hvert fald et hold i u16 og u18, både på drenge og
pigesiden.
Vi nåede det ikke i 2016, men vi er på vej.
Fællesskabet på hold eller årgange, er stort. Det er vigtigt at spillerne udvikler sig og bliver udfordret. Vi
har haft 5 u14 spillere til udtagelse på Kredsholdet og vi havde 3 hold tilmeldt kvalifikation til divisions
rækkerne. Det lykkedes ikke for spillerne og kun 1 hold formåede at kvalificere sig til divisionsrækken.
Men det at prøve måle sig selv mod dygtigere modstandere, modner. Så meget at vi efter jul kunne
mønstre både et u14 1. divisionshold og et u16 2. divisions hold – altså 2 oprykkere på pigesiden.
Begge hold klarede sig fint i de respektive divisioner og blev hædret i foråret af Vejen Kommune og
sørgede for flot håndboldspil i hallen.
Men det er ikke kun de allerbedste, der udviklede sig – det er skønt at se at rigtig mange hold, rykker
op i forbindelse med ombrydningen til jul.
Men flotte resultater og sejre, er ikke alt – at udvikling ses på alle niveauer, ses af et 3. holds træneres
opslag på Facebook efter en kamp:
HOLD DA KÆFT det var en spændende kamp. Sidst vi mødte Rødekro tabte vi 6-13. I dag fik de kamp
til stregen efter at gå til pause med 8-5 kom vi godt igen og 2 min. før tid stod der 12-12, men desværre
fik Rødekro et sidste mål ind 30 sek. før tid til 13-12. Vi er så stolte af jer piger, det var en fornøjelse at
se jer spille håndbold i dag.
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Sammenhold og fællesskab er også alt det imellem kampene. Sjov træningen, fælles morgenmad
inden en tidlig søndags kamp, påskebio-tur og ikke mindst stævner og ture.
Der har været stor idé rigdom og opbakning fra trænere og forældre til samvær.
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Selv på Trille-Trolle holdet, hvor fædre ikke kun dukker op med nissehuer til juleafslutningen, men går
all-in og tager julemands kostume.
Vi har i VHK et mål om at alle børn- og ungdomshold skal på to overnatningsture i løbet af sæsonen og
ungdomshold som u14 og u16 skal opfordres til at drage udenlands.
Alle hold fra u10 – u14 har været afsted på opstartsture og alle hold fra u10 – u16 har deltaget i
afsluttende overnatningsstævner.
Udenlandsprojekterne kræver forældreopbakning, både til at søge at skaffe penge til turen, men også til
at tage med på turen.
I år lykkedes det for 3 hold at komme afsted, alle til Barcelona.
Til vores jubilæum, var der masser af sjove historier, fra stævner for både 10, 20 og 30 år siden. Jo det
er Ture med overnatning og hovedpude i hallen om søndagen til trætte hoveder og ben skaber
fællesskab og det er de ture, man husker.
En kultur om fællesskab, vi er stolte af og gerne vil fortsætte med at understøtte.
De vigtigste kulturbærere er vores trænere. Vi har en fantastisk trænerstab – fagligt dygtige, men også
gode til at skabe helstøbte mennesker og skabe rammerne for fælles oplevelser på holdet.
En trænerstab, der også skaber tråde på tværs af hold – et fagligt fællesskab, men også at have det
sjovt sammen med mens vi er her.
Ved vores traditionsrige fællesspisning. Hvor 300 spillere og forældre hylder trænere og frivillige,
sættes der ord på hvad trænerne betyder for vores spillere – man fornemmer tydeligt at de mange
timer, de har stridt og grint i hallen, sætter spor hos spillerne.
Vi vil gerne understøtte vores trænere. Et område vi stadig kan blive bedre til. At vi fra bestyrelsen
hjælper trænerne med praktiske opgaver at vi får involveret forældrene mest muligt og at vi får fundet
den rigtige vej til at få trænerne på faglige kurser. Kreds og forbund udbyder kurser, men de er for
lange, på det forkerte tidspunkt, det forkerte indhold. Vi har prøvet at afholde kurser i egen hal, vi har en
senior-træner, der også fungerer som konsulent. Intet noget af det har fungeret rigtig godt. Så det er
også et område vi skal arbejde videre med.
Men fællesskabet og hjælpsomheden på tværs af hold og årgange skal fastholdes.
Traditioner er vigtige – fællesspisning, brag i hallen. Men der kommer også nye initiativer til. På det
sportslige plan er det lykkedes at starte Deloitte håndboldlinjen op. Ugentligt ekstra træning for dem der
ikke kan få håndbold nok. Jan har lagt stor energi at udvikle et koncept, der både giver
håndboldudviklingen et spark, men også udvikler vores medlemmer til at tage del i
foreningsfællesskabet. Deltagerne på håndboldlinien har fået opgaver ved Et brag i Hallen og
juleafslutning for de yngste. Håndboldlinie deltagerne skaber også sammenhængs kraft på tværs af
hold. Et initiativ som blev hædret på Kres 8s generalforsamling som ”årets ungdoms venlige idé”
Ligesom Leif, vores nye maskot, født af Håndboldliniens ønske om at skabe liv i hallen til
hjemmekampe – navngivet af Håndboldlinien, men nu allerede et nyt skattet medlem af foreningen.
Fornyelse er der også kommet med et stort ungdomsstævne i foråret. KIA-cup. Med et par fantastiske
ildsjæle i spidsen, lykkedes det sammen med Holsted at skabe perfekte rammer om et stævne for mere
end 1100 deltagere. En fantastisk weekend både sportsligt og økonomisk.
Økonomisk er halvdelen af overskuddet øremærket til de nævnte ungdomsture. Og resten går til driften
af vores forening.
Det er sjovt når vi kan skaffe penge til driften ved at gøre det vi helst vil – arbejde med håndbold.
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Og en weekend, hvor vi fik masser af uvurderlig hjælp fra mange hjælpere.
At være i hallen med røde hjælpetrøjer og mærke stemningen fra de mange spillere, gav de frivillige
hjælpere en både god og sjov oplevelse mens man giver en hjælpende hånd.
Den oplevelse af at det er sjovt samtidig mens man gør det – vil vi gerne dyrke mere i de kommende år.
Vi har stadig brug for flere hænder til at få hverdagen til at hænge sammen, til at skaffe de nødvendige
penge til turneringsgebyr osv.
Det er lykkedes at få økonomien til at hænge sammen igen, men det er en stor udfordring og kræver
mange kræfter fra bestyrelsen.
Uden at hænge julebelysning op og rydde op efter Open Air, og vores trofaste sponsorer, så var det
ikke lykkedes. Så tak til både frivillige hænder og byens forretningsdrivende
Vi skal gerne have flere til at opleve den gode fornemmelse af fællesskabet også omkring det at give en
hjælpende hånd. Det må også gerne være en fest.
Vejen HK er også en del af fælleskaber. Vi har igennem en årrække været med i et netværk, for Kreds
8 klubber i Kolding området
Og i år har vi været med til at starte et netværk op for Vejen Kommunes håndboldklubber. Vi har i en
del år arrangeret Kommunemesterskab, men det nye netværk kan vi forhåbentligt skabe nye synergien.
Hvis håndboldspillet skal overleve på sigt, er samarbejde nødvendigt. Vi har set flere af vores
naboklubber få færre og færre hold og nu koncentrerer sig om børnehåndbold. Et konstruktivt
samarbejde kan forhåbentlig bidrage til at vi tilsammen fastholder flere håndboldspillere.
Vi har selv oplevet udfordringerne på senior-siden.
I et par sæsoner har vi ikke haft herrehåndbold og vi har været presset på dameseniorsiden med at
holde spillere nok til to hold.
Mange af vores unge mennesker skal efter endt ungdomsuddannelse videre til uddannelsesbyerne og
flytter fra Vejen – en god udvikling for de unge, men det gør det svært at rekruttere senior-spillere.
Der må dog være tilflyttere til Vejen, der tidligere har dyrket håndbold og vi har en ambition om at få
dem ind i vores forening.
At få dem tilbage i foreningsfællesskabet, så motion ikke kun foregår i motionscenteret
Den kommende sæson vil vi gøre en særlig indsats for at banke vitalitet ind i vores senior afdeling igen.
Vejen HK indgår også i et fællesskab med de øvrige foreninger i Vejen IC. Vi har fantastiske faciliteter
men det er også en forretning, der skal drives – til glæde for os, foreningerne og de mange andre
gæster. Idrætscenteret kigger fremad så de er kan klare de næste 10 år, en retning, som vi som
brugerforeninger gerne vil være med til at præge. Men også andre udfordringer kan vi måske inspirere
eller hjælpe hinanden med. Så dette netværk, kan forhåbentlig også blomstre i de kommende år.
Ligesom året startede med en fest, vores jubilæumsfest
Vores fest ansvarlige Klaus og Heidi, havde tilrettelagt en dag, hvor udgangspunktet var at det er en
fest for vores medlemmer. Og de nuværende håndboldspillere fik en festdag. Dagen bød på
håndboldkampe og åben-hus hele dagen i folkesalen.
Der blev drukket rigtig meget saft og kaffe og spist mange popkorn i salen, når de enkelte hold og
årgange mødtes efter kampene og hyggede sig og dyrkede ny og gamle venskaber.
Dagen blev sluttet af med en reception, hvor der blev skuet tilbage af såvel nuværende som mange
tidligere aktive spillere, der var mødt op. Der blev studeret gamle billeder og mange minder om
fællesskab, ture, sved, sejre og nederlag.
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– så sluttede den også med en fest. En fest for alle vores trænere og seniorspillere.
Og heldigvis har alt det ind imellem også mest været en fest.
Trænere, frivillige og sponsorer er takket. Den største tak skal gå til alle vores medlemmer fordi vi alle
er med til at holde liv i de gamle Vejen HK værdier og håndboldspillet.
Og sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen. Uden jeres store indsats – mange timers arbejde
og mange sjove historier har gjort det til endnu et spændende år.
Med disse ord, overdrager jeg min beretning til generalforsamlingen.

