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Formands årsberetning. 
 

En U10 pige spiller binder sine snørebånd og løber ind på banen til sæsonens første gang træning. 
Der er sommerfugle i maven, hvad mon vi skal lave i år, mon jeg kan finde ud af det - men også en 
enorm glæde over igen at skulle have sved på panden mødes med alle veninderne og alle de sjove 
ting vi skal opleve sammen. 

Fra bestyrelsen og håndboldudvalget ligger der allerede mange måneders arbejde for at vi kunne 
være klar til sæsonstarten 2015/16. 
Så der er også lidt sommerfugle i maven på HU´s kontaktperson til U10 årgang: Kommer der 
mange, har vi trænere nok, er forældrene positive, er børnene spændte? 

Vi har nu i et par år arbejdet med kontaktpersoner- en fra håndboldudvalget, der har den primære 
kontakt til en årgang. F.eks. U10 spillerne. En ordning, der har været en stor gevinst for såvel os i 
håndboldudvalget som trænere, spillere og forældre. Det har gjort diologen lettere og mange 
udfordringer bliver løst inden det bliver til problemer. 

Inden sæsonstart har trænerene deltaget i deres første trænermøde - mange praktiske 
udfordringer bliver klaret der. 
Vi har en fantastisk trænerstab. Jeg har den dybeste respekt for de engagerede forældre og 
trænere, der bruger rigtig mange timer i hallen på at være sammen med vores håndboldspillere - 
og derudover bruger timer på at planlægge træningstimer, turneringskampe, snakke med forældre 
og så have overskud til at der også kan foregå aktiviteter for spillerne udenfor banen. 
Trænerne er der hvor vores værdier og målsætninger bliver levet ud. 

Inden sæsonstart har bestyrelsen ryddet op i boldrummet, sorteret trøjer, der på mystisk vis er 
blevet byttet rundt fra én taske til en anden. Der bliver skabt overblik over hvilke trøjer, der kan 
bruges til hvilke hold og hvor vi skal ud og finde nye sponsorer. 

Den turnerings ansvarlige har lagt mange puslespil for at få træningstider til at gå op. Der er 
mange ønsker, mange hold og ”kun” 3 haller i VIC. 
Vi har fantastiske rammer i VIC - vi kan godt komme til at glemme det, fordi det er hverdag for os. 
Men det er gode rammer, med mange muligheder og et center der også er interesseret i at finde 
løsninger på de udfordringer vi har. 
Men der er også mange andre foreninger, virksomheder og organisationer der synes vi har gode 
faciliteter. Så der er af og til meget tryk på lokalerne og vi oplever i perioder en del aflysninger af 
vores træningstider. 
En problemstilling vores U10 pige ikke har meget forståelse for, hvorfor hun nu kun skal til træning 
én gang i denne uge. 
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måske vi i den kommende sæson skal tænke alternative haller og aktiviteter så vores friske spiller, 
ikke bliver skuffet for mange gange. 

U10 pigen skal ud til sæsonens første kampe - for turnering og med den pejling på, hvor niveauet 
er, er vi klar til endnu et puslespil, hvor træneres ønsker og hallens plads skal kombineres. 

Vi har forsat et ønske om at få flere hjemmestævner, hvor flere hold kan spille hjemme på samme 
dag. Vi har i sæsonen 2015/16 haft stævner i Skodborg og Gesten. Det har fungeret og en 
mulighed vi vil fortsætte med og måske udvide i den kommende sæson. 

Der er nu en vældig af U10 piger i hallerne - de breder sig over 2 haller til træning - der dribles, 
grines og spilles til to mål og trænerne retter på armstilling, opmuntrer og stiller krav. 

Vi har rigtig godt fat i børnehåndbold. Vi har i sæsonen 2015/16 haft ca. 180 spillere fra de 
mindste Trille-Trolle til og med U12 årgangen. Den motoriske guldalder har vi rigtig godt fat i. 
Hvorfor vi lige har det kan vi gætte på og læne os op da de undersøgelser DHF har lavet af årsager: 
Der er sket tilpasninger af børnehåndbolden, så den passer til børn og ikke kun er en kopi af 
seniorspillet: Mindre bolde, mindre baner og en hel anden slags håndboldspil: Total håndbold, 
hvor der er gang i den på banen og masser af skud mod mål. 
Vores trænere, der har forstået at nå spillerne på det niveau de er på og gøre det sjovt - både på 
og udenfor banen. 
Vi har på pigesiden formået at holde fast i hold i alle rækker og på drengesiden håber vi at, nu har 
tegning mod at vi i løbet af de kommende år også kan få det på drengesiden. 
Der skal 3 hold U10 piger til for at vi kan fastholde spillere, så vi også har et U18 hold, når de bliver 
gamle. 

Vi har haft et enkelt hold U16 piger. Der sidste år deltog i kvalturneringen til divisionen, men det 
glippede desværre - til gengæld var de meget dominerende i a-rækken og endte med at spille med 
om det jyske mesterskab. 

Vi har forsat store udfordringer med at fastholde en senior-afdeling. Vi måtte i 2015/16 lukke 
vores herreafdeling. Gennem et par år, havde der kun været få spillere til træning og selvom de 
klarede sig nogenlunde i kampene, så er det ikke nemt at holde gang i en håndboldafdeling, hvor 
der ikke er dynamik og intensitet i træningen. 
Vi kæmper for vores dameafdeling ikke skal lide samme skæbne og sidste år var der derfor 
sammentræning med U18, det fungerede godt til træning. Men det er dog en udfordring, vi skal 
tage alvorligt i den kommende sæson, ellers lider dameafdelingen samme skæbne. 

Hvor vil vi så gerne hen med håndboldspillet - vil vi være en breddeklub eller vil vi også satse på 
eliten. 
Vi har i år, omformuleret vores vision, så vi nu beskriver os som en breddeklub med fokus på  
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udvikling. Udvikling af spilleren både på det håndboldfaglige og på det personlige plan.  
Selvom vi har slettet ordet elite fra vores vision er ikke et udtryk for vi ikke er ambitiøse på 
klubbens, holdenes og spillernes vegne. Men det er vigtigt at vi alle bliver dygtigere, får fastholdt 
spillere og således kan udfordre spillere og hold til at skulle præstere deres yderste. Så vores U10 
spiller ser ikke kun frem mod en sjov sæson, men også mod nogle udfordrende år i VHK. 

Det har vi brugt en del tid på i år at få formuleret og at få tegnet vejen frem mod denne udvikling. 
Vi har haft en arbejdsgruppe nedsat, der dels har drøftet trænerrekruttering men også den røde 
tråd i håndboldklubben, hvor vil vi hen og hvordan kan visionen om udvikling realiseres. Første 
barn af denne arbejdsgruppe er vores Deloitte håndboldlinje, der er et tilbud til de U12 og 14 
spillere, der vil være dygtigere og ikke kan få hånbold nok. Et spændende initiativ vi ser frem til at 
følge i det kommende år. 

Et initiativ der først og fremmest er født af en drøm hos nogle af vores uundværlige ildsjæle. 

U10 pigen kommer til turnerings kampe - et brag i hallen i VIC, hvor der er musik og opråb af 
spillere ved indløb. En af de oplevelser der gør at vi også har lyst til at komme til træning i næste 
uge, selvom jeg måske ikke lige lykkedes med at score til kamp. Men så skal U10 pigerne jo også på 
tur til Esbjerg og se ligakamp og til overnatning i Brøruphallen.  
Der er mange små og store initiativer der kan tages for at give de ekstra oplevelser, der giver 
sammenhængskraft på holdet. Og der har heldigvis været rigtig mange af den slags oplevelser. 

En sammenhængskraft som er essentiel for vores berettigelse som forening, for holdets 
præstationer på banen men også for fastholdelsen af vores spillere. Et område vi derfor skal 
udvikle på i den kommende sæson - en udvikling, hvor flere skal tage del i aktivisterne på eget 
hold, på tværs af hold. 
Mange aktiviteter kræver nemlig mange frivillige hænder. Vi har mange og mange der gerne vil 
give en hånd til løsning af enkelte opgaver. Men vi har brug for endnu flere, hvis vi skal opfylde 
vores ambitioner - og vi har en tro på at alle spillere og forældre gerne vil byde ind med noget, når 
bare vi kommer i dialog med dem om de rette opgaver. 

Et sådant eksempel er vores juleafslutning sidste år, hvor U10 pigen kommer til dobbelthallen og 
står igennem 1 ½ times hæsblæsende aktivitet på tværs af årgange og med U16 pigerne ved roret 
med forskellige stafetter og sjove lege. 

Vi har nu i et par år arbejdet hårdt på at få rettet op på vores økonomisk trængte økonomi. Det er 
lykkedes i år - og det er vi stolte af - kasseren vil nærmere præsentere det. 
Jeg vil pege på to ting, der har betydning for vores fremtid i håndboldklubben. Vi har ikke fået 
overskud fordi vi har øget indtægterne, men fordi vi har sænket udgifterne. Udgifterne handler for 
en stor dels vedkommende om at vi ingen seniorafdeling har. Den er forholdsmæssig dyr i drift 
med turnering og dommer. Men det betyder ikke at vi ikke ønsker at få en større senior afdeling  
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igen. Måske koster den på udgiftssiden, men den giver også rollemodeller, træner, dommer og 
bestyrelsesmedlemmer - så vores ambition er ad åre igen at få en seniorafdeling både for herre og 
damer - det kan puste liv i nogle fester igen. 

At vi kan holde vores indtægts niveau har været et udtryk for at vi har deltaget i nogle store 
arrangementer med frivillige hjælpere: open air, Outlet messen og et par koncerter. Det skæpper 
godt i kassen, men kræver også stor indsats fra de, der møder op og ikke en indtægt vi kan vide 
med sikkerhed at vi også har til næste år. 
Der er ydet et stort stykke arbejde for at arbejde for at finde og pleje vores uundværlige 
sponsorer. Vi har en stor kreds af sponsorer, der støtter vores ungdomsarbejde. En vi skulle gerne 
finde nogen, der vil indgå i et tættere samarbejde om at udnytte vores potentiale med vores 
mange medlemmer og dermed også lægger en større andel til arbejdet med at holde et godt liv i 
vores gamle klub. 

2016 er nemlig et jubilæums år - det er 75 år siden VHK blev dannet som en af de første 
selvstændige håndboldklubber i landet. Et jubilæum vi glæder os til at fejre i september måned. 

Til slut vil jeg sige tak til alle vores medlemmer for at gøre lige nøjagtig VHK til den allerbedste 
forening den kan være. Tak til spillere for gode håndboldoplevelser for forældre der bakker op om 
holdet og hjælper til arrangementer. Tak til trænerne. Trænerne som U10 pigen var med til at 
hylde til vores fællesspisning som afslutning på sæsonen - en meget forsigtig U10pige der med 
mikrofonen på scenen siger tak.  
Og et kæmpe tak til bestyrelsen. 
Vi har fået et par nye medlemmer, der er ved at finde fodfæstet i bestyrelsesarbejdet og gamle 
garvede, der har taget eb sidste tur i manegen for denne gang. 
Det haværet endnu et spændende og sjovt år. For det skal også være sjov at være med i vores 
bestyrelse. 
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