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UIF Håndbold - Beretning 2016 
 
Efter mange års flirten frem og tilbage blev det i 2016 endelig en realitet, at 
Ulfborg Håndboldklub skulle nedlægges og indgå i fællesskabet med UBG. En 
forudsætning for dette var dog at navnet UBG blev lavet om til et mere pas-
sende fællesnavn, som blev Ulfborg Idrætsforening / UIF. 
Vi har i håndboldudvalget været rigtig glade for at vi endelig tog os sammen 
til at tage dette skridt. 
Som 2 foreninger har vi i mange år sloges om de samme sponsorer og ikke 
mindst om de samme frivillige hænder. Nu kan vi koncentrere os om sporten, 
og via fællesskabet bruge de fælles ressourcer, som vi råder over. 
Nye tal viser at medlemstallet hos Dansk Håndbold Forbund (DHF) er faldet 
med 25.000 medlemmer over de sidste 10 år – heraf er 10.000 af dem børn. 
Disse tal viser et klart billede af udviklingen i specielt de små klubber, hvor det 
er svært at finde spillere nok til et helt hold. Vi oplever at mange klubber en-
ten slår sig sammen eller laver holdfællesskaber for at kunne mønstre et hold. I 
Håndboldafdelingen i Ulfborg har vi det samme problem indenfor visse år-
gange. Det er her vigtigt at tænke på spillerne og sørge for at få dem til at 
spille håndbold. Derfor kan jeg kun opfordre klubberne/foreningerne til at 
samarbejde. 
Sidste år prøvede vi for første gang nogensinde at lave et holdfællesskab 
med Vemb FS. Det var dame-seniorholdet, som begge klubber havde pro-
blemer med at finde spillere nok til. Derfor blev der lavet et holdfællesskab, 
som kom til at hedde Ulfborg/Vemb Håndbold. Dette samarbejde gik fanta-
stisk godt og til denne sæson blev holdfællesskabet udvidet til at være 3 hold 
– et dameseniorhold samt 2 U14 pigehold. 
Aftalen omkring samarbejdet med Vemb FS har betydet at vi deltes om træ-
ningstider samt kampafvikling. 
 
 
 
Sæson 2016/2017 har budt på mange gode håndboldoplevelser. Vi har haft 
nogle gode hold og nogle trænere, som har engageret sig 100%. At have så-
danne trænere smitter i den grad af på spillerne, som får lyst til at yde det 
bedste de har i sig og fortsætte med at spille håndbold. 
TTH Holstebro er vores samarbejdsklub, og de tilbyder forskellige arrangemen-
ter. 
Bl.a. har vi i denne sæson haft 3 spillere afsted til VIP Træning i vinterferien. Vi 
havde 2 målmænd og en bagspiller afsted, og de havde en rigtig god ople-
velse. Træningen foregik med ligaspillere og de lærte en masse nye teknikker. 
Som noget nyt havde Keld Andersen arrangeret en lille træningslejr med 
overnatning for hans U10 piger. Det foregik i Sdr. Nissum Hallen fra torsdag til 
fredag i vinterferien. Der blev trænet og spillet og pigerne hyggede sig.  
Vi har i denne sæson haft 5 hold. Vores U8 drenge har trænet en gang om 
ugen, og har deltaget i 5-6 ministævner, hvor de har spillet 2 kampe hver 
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gang. Drengene har udviklet sig meget og vi håber at de har mod på endnu 
en sæson.  
Keld Andersen har stået i spidsen for vores U10 pigehold. Keld startede sidste 
sæson holdet op, og de fleste valgte at fortsætte igen i denne sæson. Holdet 
har også haft tilgang af enkelte nye spillere.   
Pigerne startede i C-rækken inden jul, og der var ingen der rigtig havde troet, 
at de så overbevisende skulle vinde puljen og rykke op i B-rækken efter jul.  
Det kan godt være at det ikke blev til så mange sejre i B-rækken, men piger-
ne kæmpede med alt hvad de havde lært, og det er tydeligt at se, hvor sto-
re fremskridt de har gjort. 
Vores 2 U14 pigehold var et holdfællesskab med Vemb FS. 18 spillere i alt med 
gennemsnitlig 15 spillere til træning. Der har været 3 trænere tilknyttet holde-
ne. Inden jul blev der lavet 2 lige gode hold i B-rækken, og begge hold lå fak-
tisk til at rykke op i A-rækken, men det blev kun det ene, der rykkede op. Til 
den nye turnering efter jul blev holdene lavet om, og holdet i A-rækken spil-
lede sig til en flot 2. plads, hvilket gav dem en plads i kredsmesterskaberne.  
 
Dame Senior har ligesom sidste år kørt som et holdfællesskab med Vemb FS. 
Damerne startede sæsonen i Serie 1. Den plads beholdt de efter jul, hvor der 
startede en ny turnering. Det lykkedes desværre ikke holdet at fastholde plad-
sen i Serie 1, og de må en tur ned i Serie 2. Der har været en lille tilgang af nye 
spillere til denne sæson, og de er faldet godt til på holdet. 
Vi håber, at vi igen til næste sæson har fornøjelsen af at kunne tilbyde dame-
håndbold i Ulfborg.  
 
Til slut vil jeg takke de mange frivillige, der i løbet af sæsonen har hjulpet til. 
Uden jeres hjælp ville det være svært at nå det hele.  
En stor tak til håndboldudvalget – Majbrit, Anette, Ivan og Henrik - som også 
har stået til rådighed til stævner, dommergerninger, møder m.m. Anette og 
Ivan har valgt at stoppe som udvalgsmedlemmer – og jeg vil gerne sige dem 
tak for deres store indsats gennem mange år. 
Tak til Stine og hendes personale for et godt og velfungerende samarbejde. 
En kæmpe tak til trænere og hjælpetrænere. Tak for jeres store indsats og de 
mange timer I lægger idet.  
Tak for sæson 2016/2017 og på gensyn til næste sæson. 
 
Christina Nielsen 
Formand for UIF Håndboldudvalg 
 


