Årsberetning Håndbold
sæsonen 2019/2020
Nye på flere poster i Håndbold udvalget - Vi skabt overblik og struktur
Vi har lavet en opgaveoversigt over udvalgene
Årets gang lavet med møder og opgaver
Engageret og passioneret træner for sæson
God blanding af voksne( forældre) og unge mennesker
Trænermøder på tværs af senior og ungdom.
TAK til alle træner og holderleder for deres kæmpe indsats for udvikling af håndbolden i Vorbasse.
Den røde tråd, vision og mission for Håndbold
Vi har arbejdet på den røde tråd fra voksen/barn til senior i Håndbold i samarbejde med alle træner
Vi har fået skrevet ned, hvad vi gerne vil være kendt for som håndboldklub og hvad vores vision og mission
er .
Mange sponsorer- Taknemmelig for opbakning og støtten
Super flot Trænertøj – Tak til Vorbasse Byg og Montage, Fittting Landsby og Møller Byg
Nye Spillersæt - Tak til Vorbasse Huset, Superbrugsen Vorbasse, EHK- Auto, Anders Ernst El-Teknik,
Skorstensfejeren gik en tur, Vorbasse Autoteknik.
Mange gode hjemmestævner
Både DGI og JHF - Mange tilskuer – God stemning - Det vil vi gerne have mere af.
Dommerbordudvalg stor hjælp:
Peter Poulsen ansvarlig for at finde hjælper til dommerbordet for seniorkampe – Forældre og Træner står
for ungdomsholdene - Tusind tak til alle hjælper omkring dommerbordet.

Positiv tilgang til Håndbolden i Vorbasse
Både på børne- ungdom og seniorsiden
•

Børne- og ungdomsholdene har en flot tilgang på alle hold
– Flot udvikling på vores Voksen/barn og U7 holdet – Dejligt med mange små kommende
håndboldstjerner
– U13 er en meget stor årgang, så til næste år får vi både et drenge og et pigehold i U15.

•

Seniorsiden er også i en flot udvikling
– For første gang i mange år 2 damehold efter at der er startet et ”hyggehold” i serie 3
– Herrerne leverede et flot resultat før jul og rykkede op i serie 1 efter jul
Senest NYT : Sæsonen sluttede desværre før tiden pga. Corona smittefaren.
Det betød at man tog stillingen fra dette tidspunkt og rykkede op og ned efter dette.
Så desværre rykkede Serie 1 herre ned i serie 2 igen, selvom de lige havde vundet
over topholdene.
Serie 2 damerne lå i toppen og kunne måske have rykket op i serie 1, men de blev i
serie 2.

Det arbejder vi også med
Rød Tråd m.m. færdiggøres og udbredes
Mere reklame for vores hjemmestævner
Udvidelse af sæsonen( sommerhåndbold)
Velkomstbrochure til nye spiller og dem som starter som helt
små
• Five a Side – Hvordan får vi det bedre etableret
• Forældresamarbejde, hvordan styrker vi det.
• Hvilke indtjeningskilder kan vi have i håndbold ved siden af
Vorbasse Marked
•
•
•
•

Strukturen håndbold 2020
Håndbold udvalget
Økonomiansvarlig : Julie Tarp
Formand : Kirsten Marie Povlsen
Rep. Børne-ungeudalg: Gitte Thomsen
Rep. Fra seniorudvalg : Annie Lyskjær Jacobsen

Seniorudvalg:
Annie Lyskjær Jacobsen
Johan Knudsen

Børne- ungeudvalg:
Kirsten Marie Povlsen
Gitte Thomsen og Gert
Thomsen

= Nye medlemmer - Kæmpe tak til Bruno Due og Peter Poulsen for deres indsats

Vi glæder os til en ny sæson J
Tak til opbakning fra alle forældre og spillere
Tak for indsatsen til at alle engageret i
håndboldafdelingen - Sammen gør vi en forskel
Vi glæder os til at starte sæsonen op – Vi håber, at
det bliver til september J

