
Årsberetning fra Håndboldafdelingen, sæson 2021/2022 

Det har været fantastisk at komme på den anden side af Corona her efter jul. Corona må vi 

desværre sige har trukket spillere ud af håndbold, det er især de helt unge begyndere som vi har 

mistet.  

Heldigvis er der igangsat flere tiltag for at få ny spillere, blandt andet samarbejdet med gymnastik 

og fodbold forventer vi os meget af.  Derudover starter Matilde og Bettina et nyt hold op med U6 

/U7  efter sommerferien, de har haft nogle prøve træning her i foråret hvor børnene er blevet 

hentet fra SFO og bragt over til hallen. Der har været et pænt antal børn, så håbet er at der er en 

masse der gerne vil prøve håndbold efter sommerferien også. 

Til gengæld oplever senior håndbold fremgang i medlemmer, både for damer og herrer. 

U15 drengeholdet stoppede efter jul da der var 3 spillere som forlod os. Ud af de tilbageværende 

spillere rykkede 5 af dem til Nr. Søby sammen med Marianne som hjælpetræner. En stor tak til 

Marianne for at følge holdet det sidste stykke inden de alle bliver spredt ud til forskellige 

efterskoler. 

Der er allerede planlagt 2 ”UV-Stævner” d. 5/11-2022 og 3/3-2023 for U11-U13 og der er flere 

arrangementer i støbeskeen, bla. ”prøv en håndbold dag” for 1-6 kl. og et julestævne.  

Sæsonen blev afsluttet med en fællesafslutning for alle ungdomsspillere med efter følgende fælles 

spisning i cafeteriet inkl. Forældre, til arrangementet var omkring 70 personer mødt op. 

 

Så er udvalget blevet beriget med 2 nye medlemmer, det er rigtig dejligt at få nogle nye kræfter 

ind til at hjælpe med at lave arrangementer og stævner. René Knudsen udtræder af udvalget når 

de sidste ting er ordentligt overdraget.  

 

Der skal lyde en stor tak til alle trænere og hjælpere for at yde en stor indsats i den afsluttede 

sæson. 

Håndboldudvalget ser frem til den kommende sæson. 

 


