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Indledning
Det er jo så min første beretning som formand for Vejen Håndboldklub. Selvom jeg har været en del af VHK
i mange år, så er det specielt og en stor ære for mig at være formand for vores dejlige håndboldklub. Den
klub der har givet mig så mange fede oplevelse både som spiller, træner, frivillig og bestyrelsesmedlem.
VHK har gennem årene givet mig, som en masse andre, et fantastisk fællesskab og en masse oplevelser. Det
er vores mål at VHK forsat kan være et omdrejningspunkt for et godt fællesskab for børn, unge og voksne i
årene fremover.

Året der er gået.
Når vi kigger tilbage på året der er gået, så kan vi se tilbage på et år med en masse aktivitet i hallerne. Vores
226 børn og unge under 18 år og 31 senior spillere, ofte klædt i vores røde klubdragter, fylder godt i VIC.
Man kan næsten ikke komme i VIC uden at møde nogen i vores røde dragt.
Når vi kigger tilbage på resultaterne det seneste år, ja så har det været op og ned. Der har været vundne og
tabte kampe, og nogle hold har vundet flere kampe en andre. Sådan skal det også være i en bredde klub
som vores. Det er vores vision at skabe rum for spilleglæde og håndboldoplevelser, og vi vil være en
breddeklub med fokus på udvikling, hvor alle skal blive dygtigere håndboldspillere og mennesker. Det opnår
vi gennem gode træningsmuligheder men også ved at spille kampe mod jævnbyrdige hold. Og så vil man
både tabe og vinde uanset om der spilles i division, a- eller b-række. Vi er alle stolte af vores børn når de
vinder, men også når de viser overskud efter et nederlag.
Det har været en rigtig elevator sæson for vores seniorhold. Den nye turneringsstruktur har betydet både
op- og nedrykninger til jul og ved sæson afslutning. Flot sæson af vores unge damehold, der skulle starte i
serie 3, men endte med en oprykning til serie 1.
Alle vores hold har været til stævner i løbet af året, nogle har endda været en tur i udlandet. Det er en klar
del at vores strategi at skabe fællesskab og gode håndboldoplevelser ved at deltage i stævner. Klubben
støtter derfor også økonomisk, både direkte men også til samkørsel i bus. Men det er stadig trænere og
forældre der skal være drivkraften bag disse ture.
Vi har fået mulighed for at støtte holdene økonomisk, da vi gennem de sidste 3 år, sammen med FSH88, har
arrangeret KIA-Cup. Det har været en stor succes, hvor vi er gået fra 109 hold, til 141 hold og sidste år med
169 hold. Det er hensigten at halvdelen af overskuddet bliver anvendt på stævner og udlandsture.
Så stort et stævne kræver en stor indsats med mange frivillige forældre, der hjælpe til med dommerbord og
bespisning af de mange spillere og ledere. En stor tak til alle frivillige hjælpere, der bruger nogle timer i
forbindelse med KIA-Cup. En speciel tak til hele styregruppen bag stævnet og i særdeleshed Jacob Fabritius
de Tengnagel, der som stævne koordinator laver et kæmpe stykke arbejde.

Men vi må erkende at rammerne i år blev presset til det yderste med 1886 deltagere. Vi har derfor valgt at
ændre konceptet og rammerne for næste års KIA-Cup, hvor det bliver delt over to weekender. Det giver to
mindre stævner, der hver især bliver overskuelige og lettere at afvikle. Det giver også forældrene mulighed
for at se håndbold den ene weekend og så hjælpe til den anden weekend. Vi tror at konceptet er det rigtige
og ser meget frem til at byde de mange børn og ledere velkommen til Vejen.
I VHK forsøger vi at tilbyde mange former for fællesskab og har efterhånden nogle rigtig gode traditioner.
Til de mindste arrangerer vi hvert år fastelavn og det er dejligt at se den store opbakning og de mange
fantasifulde udklædninger.
Fællesspisning i foråret er en dejlig tradition i VHK, jeg kender ikke andre klubber der kan samle så mange
spillere og deres forældre til nogle hyggelige timer sammen. I år var vi 320 spillere, forældre, trænere og
ledere samlet til fællesspisning. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor trænere og ledere blev hyldet,
fiduspokaler uddelt og aftenens helt store højdepunkt er udnævnelse af all-star holdet. Det er en stor ære
at blive valgt til all-star holdet af sine medspillere.
På senior siden er det igen blevet en tradition med en afslutningsfest. Det er en sjov aften hvor der festes
igennem og skabes relationer på tværs af holdene.
Med en stor klub som vores, følger også en masse forskellige opgaver. Vores vigtigste aktiv er vores
trænere, der yder en kæmpe indsats for at give spillerne den bedste træning og udvikle spillerne til bedre
håndboldspillere og mennesker. En kæmpe tak til alle vores trænere, der bruger en del deres fritid på VHK.
Der er løbende forskellige opgaver for at skaffe penge til klubben. Det kræver en del frivillige, der hjælper
til med de mange aktiviteter, som KIA-Cup, salg og opsætning af juletræer, julebelysning, hjælp til
koncerter, hoppeland, o. lign. Det giver alt sammen et godt bidrag til klubben, men mange siger også det er
hyggeligt og dejligt at kunne bidrage til fællesskabet. En stor tak til de mange uundværlige frivillige.
En stor tak skal også lyde til vores sponsorer. Det er dejligt at det lokale erhvervsliv vil støtte vores arbejde i
VHK og vi er stolte af at mange sponsorer har fulgt os i mange år. Vi har også samarbejdet med
Handelsstandsforeningen i mange år om at skabe liv i Vejen by. Det er dejligt at være respekteret rundt
omkring i byen, og mange tak for samarbejdet.
Vejen HK har VIC en fantastisk samarbejdspartner. Vi er mange i Vejen der er stolte af dette flotte
idrætscenter, som er et sandt fyrtårn i Vejen. Men VIC bliver brugt af mange forskellige mennesker, både
foreninger udefra og lokale foreninger, men også den kommercielle del som fylder mere og mere. Og vi
mærker også i VHK, at der er stor efterspørgsel efter haltid og høj belægning på centret i hverdage og
weekender. Det er derfor med glæde og stor forventning, at vi ser frem til at de planlagte udvidelser i den
fremlagte plan.
Vi har i VHK en sund økonomi. Men set over tid er det gået op og ned, der har været gode tider og svære
tider. I år er resultatet meget tilfredsstillende, og det er dejligt ikke at skulle kæmpe med en anstrengt
økonomi, og i stedet kan vi fokusere på at skabe gode vilkår for vores medlemmer.

Det kommende år
Det er altid med spænding at vi starter en ny sæson. Der sker normalt en ombrydning af holdende, men i år
er det anderledes. Der er sket ændring i årgangene således at det nu er ulige årgange (U9, U11, U13, U15,
U17 og U19). Det betyder at man forsætter med de samme holdkammerater som sidste år.
Vi vil også i denne sæson have fokus på fællesskabet, både på det enkelte hold, på tværs af holdende og i
hele klubben. Men I år har vi valgt have særligt fokus på ”Det gode ungemiljø”. Det er især i ungdomsårene
at mange falder fra, og det vil vi forsøge at ændre ved at skabe et ungemiljø der er spændende og
udviklende for den enkelte spiller. Det vil vi gøre gennem veluddannede og motiverede trænere som med
den rette pædagogik, adfærd og faglighed forstår at skabe et fællesskab og træningsmiljø med høj kvalitet.
I samarbejde med konsulenten fra JHF har vi udarbejdet en strategi, som nu skal føres ud livet sammen
med vores fantastiske trænere.
En andet nyt initiativ er etablering af Trolde Kids i Vejen. Den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen er
initiativtager til LykkeLiga, en bevægelse der har startet håndboldhold for børn med særlige behov i hele
landet. I VHK synes vi at børn fra Vejen og omegn, også skal have mulighed for at være med i LykkeLiga, og
vi har derfor startet Trolde Kids sammen med nogle engagerede ildsjæle. Det bliver spændende at følge
børnene og vi byder dem velkommen i VHK. Tak godt imod Trolde Kids.

Afslutning
Til allersidst skal lyder en stor tak til vores helt fantastiske bestyrelse, hvor alle byder godt ind i fordelingen
af opgaver og uden jeres store indsats ville det ikke være muligt at drive VHK. Det er en fornøjelse at
arbejde sammen med disse dejlige og engagerede mennesker.
Vi må desværre sige farvel til Anne i bestyrelsen. Anne har valgt at stoppe efter 3 år som kasserer. Mange
tak til Anne for indsatsen, det har været dejligt at have dig med i bestyrelsen.
Jeg glæder mig til endnu en spændende sæson i Vejen Håndboldklub.

