Årsberetning 2015 for Vorbasse KFUM Håndbold
Året 2015 blev på forhånd et år, hvor vi stod over for den udfordring, at håndbold generelt led en
nedgang rundt i hele Danmark. Vi fik lavet aftaler med de trænere vi skulle bruge – ja faktisk havde
vi på et tidspunkt flere trænere end hold, så det er jo i sig selv et luksus problem. Men vi fik lov at
holde dem i ”træner banken” og spørge igen til den kommende sæson.
Vores ungdomshold var der ikke så mange af som vi havde håbet men til gengæld var der nok
spillere til holdene. Vi var i den ”heldige” situation at Egtved stod uden hal og valgte at rykke deres
hold til Vorbasse. Nogle hold (både ungdom og senior) blev slået sammen og andre hold havde
deres egen række. Det er mit indtryk, at trænerne på de sammenlagte hold har haft godt gavn af
hinanden.
Ungdomskontakt person Mathias skriver: Vi har haft en god, men lille, ungdomsafdeling i år.
Starter vi fra de yngste, så har vi vores U-6 og U-8, som er en god flok af fremtidige stjernespillere,
der har lyst til at spille håndbold.
I vores U-10 har vi også en flok engageret spillere, der buldrer af lyst til håndbolden, dog kunne vi
godt have brugt nogle flere, så vi kunne få et U-10 piger og drenge, fremfor et mix-hold.
U-12 blev desværre ikke til noget i år. Efter en lang tids tovtrækning frem og tilbage, blev trænerteamet enige sammen med udvalget om, at vi ikke kunne stille to hold, og heller ikke et mix-hold.
Vi havde 4-5 piger til træning til sammen. Drengene var desværre mere til fodbold.
Så kommer vi til U-14. Fra pigernes side havde de en okay opstart før jul, hvor de ender på en delt
2. plads i b-rækken, og ikke stod til at rykke op. Men efter at der var ledige pladser i A-rækken,
blev de rykket op uden at kredsen har lavet en forespørgsel. Hvilket jeg synes, at det kræver en
kommentar, da vi skal have fokus på kredsen. Vi fik dog lov til at rykke dem ned i B-rækken igen,
på den betingelse af, at de skulle spille i Kreds 7.
Derimod vandt vores drenge deres pulje i B-rækken, og lå til at rykke op i A-rækken. Trænerteamet valgte så at de skulle spille i B-rækken igen, for at de kunne være med. Jeg tror dog på at
drengene godt kunne klare sig i A-rækken med den spillertrup, som de nu har.
Senior kontakt person Stine skriver: Vi startede sæsonen med 3 senior hold. 2 herre hold og så fik
vi efter nogle års pause startet et dame hold op igen. Vi har været så heldige, at vi har fundet
lokale trænere til alle holdene. Efter jul var vi ved at have så mange herre spillere, at vi var nødt til
at melde et hold mere til i turneringen POSITIVT . Så lige nu har vi ét serie 1 herrehold og 2 stk.
serie 3 herrehold. Vi har også fået flere damespillere, men dog ikke helt nok til 2 hold, så vi valgte
at melde et DGI hold til. Vi har i år haft meget fokus på, at få vores senior spillere til at betale
kontingent, da dette har været lidt af en opgave de senere år. Men vi har lige nu 50 betalende
senior spillere, dette er vi meget glade for. Det kræver også et stor tak til vores trænere, som har
en stor fortjeneste i dette.
Per & Ulla stod i spidsen for damerne og de engagerede sig som altid meget i holdet. Til jul fyldte
arbejdet dog mere og Per måtte trække sig som træner. Vi siger mange, mange tak til Per & Ulla
for deres hjælp. Vi var så heldige at få Yvonne og Brian tilbage som trænerpar og de har overtaget
dame holdet – og de gør det rigtig godt.
Vores årlige loppemarked var igen en stor succes og med en masse frivillig arbejdskraft; med ok
flot vejr var der mange der fandt vejen til den gule gård. Der kunne sættes over 30.000 kr. ind på
kontoen; KÆMPE tak for det. Lilly har også en stor del af æren, da hun lægger hus og grund til
loppemarkedet hele året – dvs. der må komme folk og aflevere lopper hele året rundt og det står
tørt og godt. Der blev kvitteret med frivillige, som malede og kalkede hos Lilly som tak for hjælpen

Med det nye spil ”Max. total håndbold” fik vi en ny mulighed i hallen. Vi fik 50% tilskud fra DGI til
rekvisitter og delte regningen med Peter, så en relativ lille udgift med stor effekt.

Ganske kort om det:
Der spilles efter normale håndboldregler på den lille bane á 25,80 x 16,60 meter - med få
undtagelser: Efter skud på mål, uanset om bolden går ud over sidelinjen eller bag mål, skal man
hjem og røre 6-meter-linjen, før man må forsvare og stjæle bolden igen. Man må tage en
returbold, der kommer fra målmand, stolpen eller fra modstanderens parader. Hvis en modspiller
generer en angriber, inden 6-meter-linjen er passeret, kan der dømmes straffe.
Det åbner muligheder for at afvikle to stævner, hvor der er brug for forskellige baner og det var en
stor succes, da det blev afprøvet i januar 2016. Bente Tofte kunne fortælle, at der var uddelt store
roser til arrangører: både hal og hold.
Nu nærmer vi os afslutningen på håndboldåret 2015/16 og lad mig sige det som det er: det var et
brag af en afslutning. Vi fik muligheden i håndboldafdelingen for at lave lidt penge på en sjov måde
- og d. 5. marts afholdt vi vores (første) Bierfest i Vorbasse Stadthalle. Vi havde budt forskellige
andre foreninger op til dans, men ingen ville være med, så med opbakning fra ledelsen i KFUM
Idrætsforening, som på papiret stod som arrangør og med håndboldudvalget, som arbejdskraft
kunne vi sætte 65.000 kr. ind på vores konto som overskud. Det var en sjov fest og vi har fået
mange positive tilbagemeldinger. Vi fik hjælp i baren fra 10 personer fra Egtved håndboldafdeling
–til gengæld sender vi 10 personer over til deres Bierfest d. 30/4. Vi delte opgaverne ud i udvalget
– Mathias og jeg stod for Bierfest og de andre klarede de andre udvalgsopgaver – og det har
fungeret. Tak til ledelsen for at tro på, at det kunne lykkes og tak til udvalget for ”kampen”. Vi har
endnu ikke besluttet, hvad overskuddet skal bruges til, men vi vil på trænermøde d. 11/4 lade
trænerne komme med ønsker om rekvisitter etc., som kan hjælpe dem til at gøre træningen mere
interessant og spændende.
Poul har ønsket at trække sig som herre træner, så den post skal vi have besat snarest. 1000 tak
for indsatsen, Poul. Vi har heldigvis et par stykker vi skal have snakket med. Yvonne & Brian
fortsætter som dametræner par, tak for det 
Ungdomstrænere er ikke helt på plads endnu, men der arbejdes på det.
Visioner 2016/2017:
Vi vil gerne have flere tilskuere i hallen til vores hjemmestævner og det vil vi gøre på følgende
måde:
 Mere og sjovere dækning af vores kampe via de sociale medier.
 Max. 10 min pause mellem kampene til hjemmestævne
 Bedre samarbejde med hallen – søndagstilbud på mad – buffet til både børn & voksne.
Vi ønsker os flere dame seniorspillere, så vi kan lave to senior damehold.
Vi vil kontakte Bække – ved også at de ”hænger” lidt med halve hold – for at lave et samarbejde.
Afslutningsvis: vi har sagt farvel og tak til Anne-Lee, Minna og Anders med tak for indsatsen i det
forgangne år og sagt goddag og velkommen til: Klaus og Casper, så håndboldudvalget 2016 ser
således ud: Formand: Gitte K. Larsen; kasserer: Jette Therkelsen, Stine Bo, Mathias Jensen, Casper
Høgh, Klaus Bruun
Og ikke mindst: den største tak skal lyde til vores trænere og hjælpetrænere, der yder en kæmpe
indsats i vores lille forening.
Mvh.
Gitte K. Larsen

