
Årsberetning 2017 for Vorbasse KFUM Håndbold 
 
Et år der bød på bedre opbakning til håndbold generelt – og hvor vi har fået opfordringer 
fra 2 ungdomshold der gerne vil starte 2 nye hold op til den kommende sæson.  
 
Vi har på baggrund af det nye initiativ unge i front fået Sandra med som ny træner –hun 
er på Bente Toftes hold. Max total håndbold kører også rigtig fint.  
 
Senior kontakt person Stine skriver at der er kommet flere senior spillere til – både ældre 
og unge. Det er både øvede og uøvede der kommer og der er god stemning og holdet vil 
både spille socialt og også gerne vinde. 16 spillere der fungerer godt trods aldersforskel og 
de har et godt sammenhold. Stine er spillede træner og det fungerer godt☺  
 
Vores årlige loppe marked som lå i september var igen en stort tilløbstykke og der var en 
flot oveskud på omkring 36.000 kr. I år ligger det igen i Maj.  
 
Nu nærmer vi os afslutningen på håndboldåret 2017/18 og de forskellige hold holder 
afslutning på deres måde. Vi har valgt igen i år at slutte året med et brag – bierfesten 
lørdag 14/4. Vi ved endnu ikke hvor mange der kommer men vi håber at ramme 500 som 
sidste år.  Sidste år kunne vi sætte 55.000 kr. ind på vores konto. Vi har valgt at stoppe 
efter denne bierfest – det var den aftale vi lavede i første omgang.  Der er meget arbejde i 
det men det absolut et meget sjov måde at tjene penge på. Ligeledes tjener andre 
foreninger også penge –kroket – idræt om dagen uden deres hjælp gik det slet ikke.  
For at får det til at lykkedes har vi fordelt opgaverne ud i udvalget – Mathias, Casper og 
jeg har stået for bier fest og de andre klarede de andre udvalgsopgaver – og det har 
fungeret.  
Vores eget udvalg har haft lidt op og ned tur. Jette har valgt at fortsætte med at være 
kasserer men deltager ikke i møderne. Casper har meldt sig ud og lige nu er vi 4 i udvalget 
–så der ligger en lille opgave i at finde en ny. Jesper trådte ind i udvalget i stedet for Klaus 
og er blevet ungdomsansvarlig. Men han træder ud til september da han flytter til 
Rumænien ifm nyt job. Vi har været lidt udfordret med vores samarbejde med hallen – det 
har ikke kørt optimalt – men vi håber at få styr på det igen.  
 
Vi har fået lavet et fint nyt rum til vores ting i udvalget – til bolde osv. Det har Casper og 
Mathias stået for. 
Mange af vores hold har fået nyt spilletøj i år.  
Vi søgte om at få forbundsmester skaber til Vorbasse i 2019-2020 men fik desværre afslag 
selvom de synes at vi havde lavet en fin ansøgning og havde tænkt på alle mulige 
scenarier – overnatning, mad, musik osv.  
 
Visioner 2017/2018:  
Fokus på at der skal komme flere og se vores kampe i hallen – vi arbejder meget på at 
være synlige på de sociale medier, holde vores egen hjemmeside opdateret og fortælle om 



kampprogram på vorbasse.dk og det gør Mathias rigtig godt. Der har været flere tilskuere 
i hallen så det er absolut positivt. 
 
Overskuddet fra bierfesten – hvad skal pengene bruges til: 
I April inviterer vi alle trænere og hjælpetrænere til spisning og hygge i hallen. 
Håndboldcamps –både som spiller og som målmand – vi vil fortsat give et tilskud til de 
spillere der vælger det. 
Der skal laves nye max total baner i den gamle hal når der er kommet nyt gulv på.  
Ligeledes arbejder vi lige nu på at få håndboldkaravanen til Vorbasse – et ønske fra vores 
ungdomstrænere. 
 
Tak til vores lille udvalg for et stort stykke arbejde –Største tak skal lyde til vores trænere 
og hjælpetrænere der yder en kæmpe indsats i vores lille forening.   
 
Afslutningsvis en lille appetitvækker til jer eller endnu ikke har købt billet til bierfesten d. 
14/4. Vi håber at rigtig mange vil støtte op om vores sidste bierfest.  
 
 
 


