
                                                                                                                                                            
Årsberetning 2014 for Vorbasse KFUM Håndbold 

Et år mere. Ja tiden går hurtigt. Sidste år blev turneringen rykket, så vi startede og sluttede sent i 

kalenderen. Det var der ikke ret meget opbakning til. I år valgte JHF så at gå tilbage til den ”gamle” 

turneringskalender. 

Igen i år fik vi kabalen til at gå op med hensyn til trænere og træningstider. En stor tak skal lyde til alle de 

dygtige og engagerede trænere vi har her i Vorbasse.  

Det blev desværre ikke til så mange hold som vi havde håbet på i år. På pige-siden blev U12 piger det 

højeste, der kunne samles. Vi måtte trække U18 piger ud af turneringen, da der blev for stort frafald. 

På drenge-siden måtte vi også ”rette” lidt til. U14 og U16 drenge blev vi nødt til at slå sammen. Trods 

sammenlægningen, (4 årgange sammen) strøg de lige gennem B-rækken og rykkede op i A-rækken efter jul. 

U18 drengene var der ikke nok spillere til, så dem der var, rykkede op herresenior. De startede i serie 1, 

men i julepausen rykkede de ned i serie 2. Benny Jensen som havde senior, stoppede som træner til jul og 

Henrik og Claus, som skulle have trænet U18 pigerne, trådte til som herretrænere. 

Igen i år havde loppemarkedsudvalget gjort et flot stykke arbejde, så der endnu en gang kunne sættes et 

pænt beløb på kontoen. Imponerende i lille Vorbasse, at loppemarkedet trækker så mange mennesker til 

byen og der sælges så mange ting. Tak til alle dem der hjælper til i forbindelse med loppemarkedet.  

Der er mange mennesker, der skal lyde en stor tak til. Alle dem der har bidraget med hjælp osv. Uden jeres 

hjælp ville det være svært at få det hele til at fungere. Så er der alle de erhvervsdrivende og fonde mm. i og 

omkring Vorbasse. Kæmpe tak for jeres støtte og hjælp.  

I år har jeg valgt at stoppe i håndboldudvalget for denne omgang. Tak til alle i Vorbasse KFUM 

Idrætsforening for utrolig godt og dejligt samarbejde. Alle er så positive og villige til at hjælpe, hvis man har 

nogle spørgsmål eller problemer mm. Bliv ved med det .   

En særlig stor tak til håndboldudvalget for utroligt godt samarbejde. 

 

Med mange sportslige hilsner 

Peter Noes Poulsen 
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