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Vejen Håndboldklub fylder 75 år. 

Der venter en hyggelig og sjov dag i Vejen Idrætscenter når Vejen Håndboldklub fejrer 75 års jubilæum, så 

reserver allerede nu lørdag den 17. september 2016.  

Vejen HK blev stiftet den 31. marts 1941 af en lille gruppe mennesker der ønskede at spille det forholdsvis 

nye spil. Dengang var det en sommersport på græs, da der jo ikke var nogen idrætshaller. Vejen fik en 

håndboldhal i 1953 og det gav nye muligheder for sporten. Vejen HK ekspanderede og blev en af de store 

idrætsforeninger i byen. 

De 75 år bliver fejret med en dag i håndboldens tegn. ”Vi vil gerne arrangere en håndbolddag hvor tidligere, 

nuværende og nye håndboldstjerner kan mødes til en sjov og spændende dag i Vejen Idrætscenter” udtaler 

formand Sanne Vestergaard. 

Dagen starter med børne- og ungdomskampe i hallen og om eftermiddagen afholdes en reception i 

Folkesalen. Her håber vi at nuværende og tidligere medlemmer, forældre, sponsorer og andre vil mødes til 

hyggelig samvær. Der vil blive reserveret et bord til spillere fra hvert årti, så der bliver mulighed for at 

snakke med de gamle holdkammerater. Programmet er endnu ikke helt på plads men forberedelserne kan 

følges på klubbens jubilæums facebookgruppe. 

Da Vejen Håndboldklub fejrede 50 års jubilæum i 1991, blev det fejret med en stor jubilæumsfest med en 3 

rettes menu, musik og dans. I år bliver det med en dag i håndboldens tegn for hele familien. 
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”Vi håber, at rigtig mange vil møde op og være med til at fejre vores dejlige klub” siger formand i Vejen 

Håndboldklub Sanne Vestergaard og forsætter ”Rigtig mange har i årenes løb fået masser af gode og sjove 

oplevelser sammen med gode holdkammerater, så mon ikke der vil være basis for mange sjove anekdoter 

når vi samler gamle medlemmer. Vi glæder os til at fejre klubbens jubilæum og skabe en dag i håndboldens 

tegn” 

 


