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UIF Håndbold - Beretning 2017 
Efter vi evaluerede sæsonen 2016/2017 stod det klart for os, at der til sæsonen 
2017/2018 ville blive en nedgang i antallet af hold. Vores U14 pigehold ville blive 
opløst, da over halvdelen af holdet skulle på efterskole. Vi ville således have 
U10 drenge og U12 pige samt et holdfællesskab med Vemb FS om damesenior 
tilbage.  
Holdningen var derfor, at det var nødvendigt at forsøge at finde flere nye med-
lemmer. Det var ligeledes klart, at det største potentiale var, at forsøge at fange 
børnene i en tidlig alder. Vi gik i gang med en proces, som vil tage tid og som 
først om nogle år vil vise resultater.  
 
Vi har til sæsonen startet et nyt koncept op for de 2-5 årige. Konceptet er ud-
arbejdet DHF og kaldes Trille og Trolle. Vi har indkøbt specielle redskaber, som 
er specielt udviklet til dette formål. For ikke at komme i strid med andre aktivi-
teter valgte vi at lægge det hver anden lørdag fra 10.00-11.00. I starten kostede 
det et symbolsk beløb at være med, men efter nogle få gange valgte vi at 
gøre det gratis at deltage. Deltagerantallet har været meget svingende, hvil-
ket har gjort det lidt svært at følge konceptet 100%. De forældre og børn, som 
har deltaget, har været meget tilfredse, og derfor er det vores forhåbning at 
endnu flere skulle få lyst til at prøve de sjove aktiviteter til næste sæson. Al be-
gyndelse tager tid, og vi fortsætter med at tilbyde Trille/Trolle igen fra næste 
sæson. Det skulle i sidste ende  gerne få nogle børn til at fortsætte med at gå 
til håndbold. 
På sidste års generalforsamling blev Keld Andersen årets træner. Håndboldaf-
delingen har nydt godt af at have Keld i trænerstablen i nogle år nu. Keld har 
de sidste 4 sæsoner også arrangeret gratis træning for børn i alderen 6-12 år 
fra håndboldsæsonen sluttede og frem til sommerferien. Træningerne er et til-
bud til de nuværende spillere om at holde sig i gang, men samtidig også et 
tilbud til andre børn om at prøve kræfter med håndboldspillet, hvilket har be-
tydet at nye unge spillere har fået lyst til at starte med at spille håndbold. 
 
Ved sidste års gratis-træninger så vi et boom i antallet af 6-7 årige spillere. Der-
for håbede vi på, at der ville blive et hold for denne årgang, når den nye sæson 
gik igang. Vores forhåbninger holdt stik og vi har i år haft et rent U6/U7 pigehold.  
Det har været en fornøjelsen at træne disse unge piger sammen med vores 
unge hjælper Louisa, som har trådt til med en hjælpende hånd, når jeg har 
været forhindret. Vi har taget det stille og roligt og langsomt introduceret dem 
for nogle af håndboldspillets mange regler. Efter jul har vi været ude til stævner, 
hvor pigerne har spillet kampe, og de har klaret sig rigtig flot.  
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Da vi sluttede sidste sæson var vi lidt usikre på om vores U8/U10 drenge ville 
kunne danne et hold, da der var nogle af de daværende spillere, som stop-
pede. Med en stor indsats fra træner Bruno Christensen´s side samt godt foræl-
drenetværk lykkedes det at stable et hold på benene, og der har i løbet af 
sæsonen også været tilgang af nye spillere til holdet. Mange af drengene er 
nybegyndere, og holdet skulle derfor starte forfra. Drengene startede sæsonen 
med at spille i D-rækken, men har i den sidste halvdel af sæsonen spillet i C-
rækken. Resultatmæssigt er det ikke blevet til så mange sejre, men ser man på 
holdets udvikling, så har de rykket sig utrolig meget.   
Også vores U12 piger har haft en flot sæson. Pigerne har spillet sammen i nogle 
år under ledelse af Keld Andersen, og har siden begyndelsen været igennem 
en enorm udvikling. Man kan for alvor nu se at håndboldforståelsen er der, og 
at spillerne teknisk også har udviklet sig meget. Før jul endte pigerne på en flot 
3. plads i puljen, og efter jul er det også blevet til en god placering midt i ræk-
ken. Pigerne har spillet nogle gode kampe og har lært og mærket, at spillet for 
alvor bliver hårdere – jo længere man kommer op i rækkerne.   
Også i år har vi haft et holdfællesskab med Vemb FS omkring damesenior. Da-
merne startede sæsonen i serie 2, og efter en forrygende første halv-sæson 
rykkede de op i serie 1. 
I serie 1 er det ikke blevet til at mange sejre, men indsatsen har bestemt ikke 
fejlet noget, og holdet spiller stadigvæk i serie 1 til den nye sæson. Der har væ-
ret tilgang af mange nye spillere, som har skullet spilles ind på holdet, så alt i alt 
en godkendt sæson for damerne.  
Via vores klubsamarbejde med TTH Holstebro har vi i løbet af sæsonen fået 
tilbudt gratis billetter til nogle af TTH´s  dame- og herrerkampe. Disse tilbud har 
mange af vore spillere taget imod og har været afsted til nogle gode kampe. 
Den største oplevelse var dog lige efter, at TTH´s herrer var blevet pokalmestre. 
Vores U10 drenge og U12 piger skulle løbe indløb sammen med spillerne i lokal-
braget mod Skjern og var med på banen, da alle TTH-spillerne blev hyldet for 
deres pokalsejr.    
At forsøge at få flere medlemmer i en tid, hvor holdsport generelt er nedadgå-
ende, kræver hårdt arbejde og mange frivillige kræfter. I håndboldudvalget 
mangler vi frivillige, som er villige til at give en hjælpende hånd. Udvalgsarbej-
det består af nogle få møder samt andet praktisk arbejde i forbindelse med 
hjemmekampe og andre aktiviteter. Vi kan med kun 2 udvalgsmedlemmer 
umuligt nå det hele, og jeg håber at der er nogle som melder sig som udvalgs-
medlem, så vi også i årerne fremover vil have et håndboldudvalg under UIF.  
 
 
 
 
 
 
Når en sæson slutter er der altid en masse folk, som fortjener en stor tak.  
Først og fremmest tak til de frivillige, som har hjulpet til i løbet af sæsonen. 
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Det er også dejligt at se, at der er stor forældreopbakning til kampe og andre 
arrangementer. Det er dejligt at mærke, at der er interesse for den sport, som 
børnene dyrker. Stor tak til håndboldudvalget, som har stået til rådighed ved 
stævner, møder samt andre aktiviteter. Desværre stopper mange af jer, men 
uden jeres hjælp ville det have været svært at få til at hænge sammen. 
Tak til Stine og hendes personale for et godt og velfungerende samarbejde. 
Til sidst en kæmpe tak til trænere og hjælpetrænere for jeres store indsats og 
de mange timer I lægger i det.  
Tak for sæson 2017/2018 og på gensyn til næste sæson. 
 
Christina Nielsen 
Formand for UIF Håndboldudvalg 
 


