Et stærkt fundament
I 2015 satte vi som målsætning, at Vejle Håndbold Klub skulle være en af de mest attraktive
klubber i Vejle – med et attraktivt træningsmiljø både på det sportslige/udviklingsmæssige
plan men også på det sociale plan.
I 2019 må vi sige ”Mission Completed”. Vi er den største klub i Vejle, men også den største
klub i kreds 8. Med en medlemsfremgang på ca. 40%, indikerer det, at vi er en attraktiv klub at
spille i. En klub, der er med til at udvikle spillere, men som også formår at have en stærkt,
socialt miljø. Dette er med til at bevise, at vi har et stærkt trænerteam og ledere omkring
holdene. Det er jo vores trænerer, ledere og udvalg, der med deres fantastiske indstilling,
deres engagement og deres fokus på sociale aktiviteter har gjort, at vi i dag har et enormt
stærkt fundament i Vejle HK, der virkelig er værd at bygge videre på. Der er ikke mange
klubber i Danmark, der på 4 år kan præstere, som vi har gjort.
En masse nye initiativer er blevet startet op og andre aktiviteter er blevet tradition.
Vi havde i år en målsætning om, at blive bedre til at kommunikerer, hvad der sker i klubben.
Og derfor startede vi Vejle HK Klubblad op. En måde at fortælle vores medlemmer, trænere,
frivillige og andre med interesse for klubben, hvad vi arbejder med, hvad vores fokusområder
er, men også at have små portrætter af de enkelte hold, som man lærer klubben bedre at
kende. Et tiltag, som vi fastholder også til den kommende sæson. Tak til Helene, for at være
primus motor på dette nye initiativ.
Traditionerne er der ved at være mange af. Bl. a. Vores juleafslutninger for henholdsvis børn
og unge samt for U18, seniorer, trænere og frivillige. Vores afslutnings awardshow, hvor børn
og trænere bliver hyldet, vores seniorafslutningsfest mv. Alt sammen noget, der er med til at
styrke sammenholdet i klubben.
Et synligt bevis på, at vi er en klub, der bliver lagt mærke til, er vores positive historie om
vores serie 3 herrer. Det startede med en opringning efter VM i Danmark. Har I en hal, for vi
er 8-10 gutter, der godt kunne tænke sig, at starte med at spille lidt håndbold. De fik stillet en
haltid til rådighed, bolde og harpiks, og inden sæsonen var slut, var de godt 15 spillere. Og jeg
har lige hørt, at her ved opstarten til den nye sæson, er de over 25. Fantastisk
solstrålehistorie.
Et andet godt tiltag var vores Åbent Hus til Håndboldens dag i januar. Det blev en sjov og
spændende dag med over 100 deltagere. En stor tak til alle der hjalp med at få dette
arrangement op at stå.
Sæsonen 2018-19 var også her vi startede Trille Trolle op. Et stærkt initiativ, hvor der hurtigt
kom rigtig mange små børn og deres forældre. Et tiltag, som vi genoptager i den kommende
sæson. En stor tak til Trine og Dan for at starte dette projekt op.
Men med alle disse aktiviteter ved siden af håndboldtræningerne, er der brug for en masse
frivillige. Vores fokus på den kommende sæson bliver bl. a. at få flere frivillige til at hjælpe.
Både i vores udvalg men også til stævner og andre tiltag. Så vi håber, at vi i 2019-20 kan få
tilknyttet en masse nye kræfter til klubben.

Sportsligt
Vi har haft 23 hold med i turneringen fra U10 og opefter. Der har været hold på alle årgange
på nær U16 drenge, da rigtig mange tog på efterskole.
Mange klubber er udfordret på ungdomsspillere. Men i Vejle HK er vi gået ”mod tendensen”.
Vi har haft 6 U14 pige- og drengehold samt 2 U18 drengehold, hvilket er meget stærkt gået.
Resultatmæssigt har det været en tilfredsstillende sæson.
Vores børnehold U6-U8 har deltaget i stævner, hvor der har været lagt vægt på spiludvikling
og sociale aktiviteter fremfor resultater. Og når vi har set billeder fra deres stævner, er vi ikke
i tvivl om, at de har haft nogle fantastiske timer.
Vores U10-U12 piger og drenge har klaret sig godt i turneringen. Her har der også været
større vægt på spiludvikling end resultater. På trods af dette, blev U12 drengene Kredsmester.
Tillykke med det.
På ungdomssiden har vi haft hold i både 1. div, 2. div, A og B rækkerne. Her har resultaterne
været mere end godkendte. Vores U14 piger A vandt Kredsmesterskabet med U14 piger B på
en flot 2. plads. U16 piger og begge U18 drenge gik videre til JM, hvor det ene hold blev Jysk
Mester. Flot at alle 3 hold nåede så langt – og et KÆMPE tillykke til vores Jyske Mestre.
På seniorsiden har der være stor tilgang af spillere, hvilket har givet en større bredde i
trupperne. Vores 2. div damer fik en god sæson, hvor de endte som nr. 6, hvilket er en
forbedring i forhold til sæsonen før. JS damer endte som flot 2’er og vores stærke serie 2
damer kunne igen fejre oprykning og denne gang til serie 1. Stort tillykke.
På herresiden fik vi et wild card til 3. div. Desværre rykkede vi ned, men ambitionen er for den
kommende sæson helt klar – at skulle tilbage i 3. div. Serie 1 formåede at blive i rækken. Så alt
i alt en godkendt sæson.
Målsætningen for den kommende sæson er klar:
1. Min. Fastholde 2. div damer og JS damer i rækken
2. Oprykning af JS herrer til 3. div
3. Fastholde serieholdene på min. nuværende niveau
4. Fastholde og tiltrække ungdomsspillere
5. Styrke tilgangen af børnespillere
6. Styrke Campus samarbejdet
Vores stærke resultater kommer ikke uden en kæmpe indsats for vores engagerede trænere
og hjælpetrænere. TAK for jeres KÆMPE indsats som I gør hver dag i hallen. Det er jeres
STORE fortjeneste, at vi har fået skabt så stærkt et fundament – både sportsligt men også
socialt. I er med til at give vores børn, unge og seniorspillere nogle fantastiske timer i hallen.
TAK til hver og en af jer.

TAK
Der er dog andre, der også fortjener en stort TAK.
Lotte, tak for den store indsats du gør, for at få træningstider (og aflysninger) med DGI huset
til at fungere samt hele turneringsplanlægningen. Det er ikke nogen let opgave, men tak fordi
du altid har en konstruktiv tilgang til det. Tak for alle de timer du bruger for at få det til at
lykkes.
Sportsudvalget – I har igen i år gjort en kæmpe indsats for at få trænerkabalen til at gå op. Det
er ikke nogen let opgave, men I går altid til opgaven med stort engagement. Og igen i år har I
formået at sørge for, at vi har de bedste trænere tilknyttet klubben. Tak for jeres store indsats.
Sponsorudvalg – fantastisk arbejde. Over 300.000 kr. fra sponsorer og fonde. Det betyder
ufatteligt meget for en klub som vores, at I formår at hente så mange penge hjem til klubben.
Stor tak til jer også.
De attraktive forældre – jeres indsats til vores store hjemmestævner er eminent. Det er med
til at skabe et stærkt sammenhold i klubben, når I disker op med jeres kaffe/kage
arrangement til de store hjemmestævner. Der er rigtig mange andre klubber, der ville ønske
det var dem, der kunne stable dette på benene. Vi håber, at I fortsætter med dette også i den
nye sæson.
De attraktive unge – tak for de spændende jule- og afslutningsaktiviteter I laver for børnene.
Det er vildt fedt, at I går forrest i sådanne arrangementer.
Tak til Vejle Cup og Påske Cup. Hvad skulle vi dog gøre uden jer. I år har Vejle cup giver
250.000 kr. Og påske cup ca. 200.000 kr. Til klubben. Det betyder rigtig meget, at I år efter år
vil arrangere disse stævner for os.
En stor tak til styregruppen bag Håndboldskolen. 220 børn deltog igen i år i håndboldskolen,
Og I formåede igen i år, at få udsolgt inden mange klubber overhovedet var gået i gang med at
markedsføre det. Vores håndboldskole er en af de største skoler i Danmark. Vi er mega stolte
af jer og den måde I driver håndboldskolen på.
En stor tak til DGI huset – og specielt Helle Gramfjeld - for samarbejdet, der bliver bedre år for
år. Og en tak til Vejle Kommune for at bakke os op, og sikre, at vi kan være samlet i DGI.

Årets resultat
Vi kan igen i år fremlægge et tilfredsstillende resultat. Hovedårsagen til det positive resultat
er stort overskud fra Vejle Cup, Påske Cup og en kæmpe sponsorindsats. Disse udvalg er
uvurderlige for os som klub, og er med til at sikre, at vi kan indfri vores ambitioner og at vi
kan sætte endnu flere initiativer i søen.
Jeg vil gerne sige TAK til alle i og omkring Vejle Håndbold Klub. Det være sig spillere, trænere,
forældre, udvalgsmedlemmer og alle i frivillige. Uden jeres store indsats, ville vi ikke have en
så stærk funderet klub.
ET STORT TAK skal lyde til resten af bestyrelsen. Jeres engagement for Vejle HK er uvurderlig.
I går ind i det med liv og sjæl, så man er ikke et sekund i tvivl om, hvor meget I brænder for
den lyseblå farve.
Tak til dig Jesper. Det har været super godt, at arbejde sammen med dig, og fedt at vide, at du
har styr på økonomien. Du har nu valgt at stoppe, så vi vil gerne sige dig tak for din store
indsats for klubben.
Ny kasserer bliver Lene Thomsen. Vi er super glade for, at du har takket ja til denne opgave.
Velkommen ombord, Lene.
Til slut vil jeg sige, at jeg har valgt at trække mig som formand og en del af bestyrelsen i løbet
af efteråret. Beslutningen skyldes bl.a. at jeg forventer i løbet af det næste år, at flytte med
familien til Århus.
Det har været en fantastisk rejse jeg har fået lov til at være med på - fra VejleBredballe
Håndboldklub til en ny Vejle Håndbold Klub – en udfordrende rejse de seneste 10 år. Men
tiden er også inde til, at der skal ny energi ind på formandsposten, og der skal lægges et nyt
lag på udviklingen af klubben.
Vores forslag i bestyrelsen er, at vi alle fortsætter, og vi hen over efteråret arbejder på at få
flere udvalg og styrke dem, så de bliver mere selvstyrende enheder og måske deraf følgende
minimering af bestyrelsen fra 5 til 3. Når arbejdet er slut, vil der blive indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling.
Jeg vil gerne sige TAK til alle jeg har arbejdet sammen med i denne fantastiske klub. Det har
være hårdt og udfordrende men en kæmpe fornøjelse.
Jeg ønsker alt det bedste for klubben, som altid vil stå mit hjerte nær.
Tak for denne sæson – og tak for et fantastisk samarbejde.
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