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Endnu et håndboldår er gået i Team Vest Håndbold og et meget specielt et af 

slagsen. Jeg har besluttet at Covid 19 og lockdown ikke skal fylde i min 

beretning. Ikke fordi det ikke er vigtigt og ingen skal være i tvivl om, at vi har 

fuld fokus på retningslinjer, sikkerhed, afspritning mm., men fordi der i 

beretningen skal være fokus på Team Vest Håndbold. 

 

Jeg vil i min beretning fokusere på 5 områder: 

 

Sportsligt: 

Vi har i den næsten forgange sæson haft hold i alle ungdomsrækker på nær 

u19 piger og drenge. I flere af årgangene har vi haft mere end 1 hold meldt til 

i turnering – noget vi som klub kan og skal være stolte af i en tid, hvor mange 

håndboldklubber kæmper for medlemmer. 

 

På både u15 piger og drenge har der været samarbejde med Varde HK, et 

samarbejde som har været fyldt med udfordringer og som har været lærerigt. 

 

Det er for første gang i flere år lykkes os have divisionsungdomshåndbold 

Team Vest – noget vi er stolte over. 

U17 drengene kvalificerede sig til 2. division allerede i efterårssæsonen, og det 

lykkedes u17 pigerne at kvalificere sig efter jul ved at vinde deres A-pulje i 

efteråret. 

De øvrige hold har været placeret i både A, B og C rækker, og alle hold har 

klaret sig godt i deres respektive puljer. 

 

3 hold kvalificerede sig til kredscup finalerne; u13 drenge, u15 drenge og u 17 

piger. 

U13 drenge fik en flot 2. plads, mens både u15 drenge og u 17 piger vandt 

Kredscupfinalen og kvalificerede sig efterfølgende finalestævne mellem 

kredsene. 

U15 drengene tabte til Vejle, som er holdets onde ånd. Dog var det tydeligt at 

holdet har rykket sig tættere på Vejle, så det er flot arbejde. U17 piger vandt 

deres kamp mod Kreds Cup vinderen fra kreds 8 efter en tæt kamp. Stort 

tillykke til holdet og trænere. 

 

Sæsonen 18/19 blev afsluttet med, at de fleste at vores ungdomshold deltog i 

Kia Cup – en begivenhed som desværre ikke lod sig gentage sig igen i år 

grundet COVID 19. 

 



På senior siden har der været tilmeldt 2 herrehold, et serie 2 hold og et serie 3 

hold og et damehold i serie 2. 

Alle 3 hold har klaret sig fint og endte i midten af deres rækker. Særligt på 

herresiden kæmper vi dog med at få bygget en god træningskultur op, så der 

er noget for vores ungdomsspillere at komme op til. Det er vigtigt for at vi 

dermed kan fastholde spillerne i klubben, hvor der på damesiden er masser af 

aktiviteter ved siden af håndbolden, som er med til at styrke fællesskabet og 

sammenholdet. 

 

De mange hold har medført, at vi, ”som i gamle dage”, har haft mulighed for 

at lave hjemmestævner med håndbold fra morgen til aften. Det bidrager til et 

helt særligt klubliv, og mange nyder at være i hallen fra start til slut. Det er 

fantastisk at se den samhørighed der er blandt alle vores spillere, trænere og 

forældre på tværs af holdene, og de mange mennesker i hallerne er tit den 8. 

mand. 

 

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til både Billum Hallen og Sportspark 

Blåvandshuk, dog særligt til Billum Hallen, hvor cafeteriaet drives af frivillige. 

Der er altid åben, hvad enten det er en enkelt aftenkamp eller et 

heldagsstævne. Det sætter vi stor pris på. 

 

Arrangementer: 

Team Vest Håndbold har i lig med tidligere deltaget i BSE’s sportsfestival. Vi er 

der udfordret på at vi ikke har ret mange håndboldspillere til sportsfestivalen, 

ligesom det kan være en udfordring at planlægge håndboldtræning til en 

gruppe med stor aldersspredning i en hal. Vores frivillige har dog løst opgaven 

rigtig fint. 

Som noget nyt forsøgte vi at holde vores egen håndboldskole 3 dage i 

efterårsferien. Et ambitiøst projekt, som blev en stor succes – vi havde ca. 44 

håndboldspillere i årgangene u11, u13 og u15, som sammen med 8 frivillige 

trænere, havde 3 fantastiske dage med masser af håndbold, socialt samvær og 

sjov. En begivenhed vi meget gerne vil gentage i 2020.  

 

Der har været afholdt både Bierfest og Team Vest 25 års jubilæumsfest med 

god opbakning til begge arrangementer. 

 

Ligeledes har alle vores ungdomsspillere været inviteret til Flensborg og se 

champions League opgør mellem Flensborg og Aalborg – en fantastisk tur med 

2 fyldte busser. Turen er iværksat med støtte fra Aalfonden, Nordea Fonden og 

Hjemmeværnet. 

Vi er stolte over at kunne tilbyde vores Ungdomsspillere sådan en 

håndboldoplevelse i særklasse. 



 

Team Vest håndbold har i lige med tidligere år, været med til, i samarbejde 

med DHF, at afvikle Håndboldkaravanen sammen med Blåvandshuk Skole, 

Billum skole og Janderup Skole. 

Et arrangement som helt sikkert er med til at sætte håndboldsporten i børns 

bevidsthed, og som kan bidrage til at hverve nye medlemmer. 

 

Vores seneste arrangement har været håndboldgalla, hvor det lykkedes at få 

stablet en håndboldkamp mellem ligaholdene fra Skjern og Fredericia afviklet i 

Sportspark Blåvandshuk under EM-pausen. 

Et meget vellykket arrangement, hvor vi havde ca. 400 tilskuere til kampen. 

 

Frivillighed: 

Team Vest er en klub, som bæres af frivillighed. Alle vores børne og 

ungdomstrænere er frivillige, og flere af trænerne træner flere hold, ligesom 

mange af vores trænere også er aktive håndboldspillere. 

Vores frivillige yder en stor og uvurderlig indsats for at klubben kan eksistere… 

 

Ligeledes trækker vi store veksler på frivillige til både afvikling af vagter til 

Open Air og til at sælge Præmiespil. 

2 store indtægtskilder, som klubben har svært ved at undvære, så her skal 

også lyde en stor tak til alle de frivillige, som måske ikke nødvendigvis har en 

direkte tilknytning til team Vest Håndbold, men som alligevel tropper op og 

bidrager. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen blev sat under pres ved forrige generalforsamling, da det ikke 

lykkedes at besætte samtlige bestyrelsespladser. 

Det lykkedes dog i løbet af kort tid, men ingen tvivl om, at det seneste år har 

været fyldt med udfordringer. 

Både fordi vi har været flere nye medlemmer, men også fordi 2 mangeårige 

bestyrelsesmedlemmer trak sig bestyrelsen i løbet af året. 

Det har medført lidt turbulens og en øget arbejdsbyrde for resten af 

bestyrelsen, men der er blevet arbejdet intenst og struktureret, og med stor 

støtte fra de erfarne medlemmer. 

Vi har forsøgt at ændre lidt på strukturen i bestyrelsen, således at vi forsøger 

at få en mere ligelig fordeling af arbejdsopgaverne for at undgå at enkelte får 

for mange opgaver. 

Bestyrelsen har ud over den almindelige drift arbejdet med klubbuilding i 

samarbejde med DHF’s konsulent. Et stort og tidskrævende arbejde, som vi 

har brugt mange ressourcer på. 



Det har resulteret i et værdigrundlag for Team Vest Håndbold, som skal være 

med til at danne rammen for, hvordan vi arbejder i klubben fremover. Et 

værdisæt, vi fra bestyrelsens side er stolte over at have udfærdiget og som vi 

glæder os til at være med til at udføre i praksis. 

 

Fremtiden: 

Det er fortsat Team Vests mission at have hold i alle rækker, og have dygtige 

og engagerede træner, hjælpetrænere og holdledere omkring vores hold. 

Samtidig er vores mission at have en veldrevet klub med at stabilt økonomisk 

fundament, hvor vi i hele klubben lever op til vores værdier. 

 

Vi må dog også erkende, at det er en stor og svær opgave at finde frivillige, 

særligt til bestyrelsen og på trænersiden. 

Aktuelt mangler vi u-11 drenge træner og hjælpere til u9 og u 13 drenge.  

 

Ligeledes er der også behov for at forældre til børne og ungdomsspillerne 

involveres mere i det frivillige arbejde – og holdningen om, at man kan betale 

sig fra frivillighed er ikke en gangbar løsning i Team vest Håndbold.  

 

Frivilligheden er fundamentet for klubbens drift og for at der fortsat kan spilles 

håndbold i Team Vest. 

 


