
Relationer på kryds og tværs. 
 
For mange år siden, da U13 drengene spillede U6/8 på minibane, der mødte vi af og til Børkop 
HK i turneringen. Vi har også deltaget i et stævne initieret af Børkop HK, hvor SVHK blev 
inviteret. Turneringen og stævnet endte begge med at blive super gode oplevelser for 
trænere, forældre og vigtigst af alt, vores spillere.  
 
I foråret var Børkop HK så venlige at sende en forespørgsel til SVHK om, at Børkop stod med 
en gruppe drenge, som manglede nogle drenge at dele håndboldoplevelser med. 
 
Ud fra tidligere kendskab til Martin Haarbo fra Børkop HK, var det interessant at tage snakken 
med ham og høre nærmere om tankerne for et holdfællesskab klubberne imellem.  
 
Efter 1 prøvetræning og betænkningstid, var alle enige om, at komme i gang med et 
samarbejde.  
 
Martin Haarbo som er træner i Børkop HK og HH som træner i SVHK blev enige om, hvilken 
retning vi gerne vil gå med projektet. For os er det vigtige, at drengene bliver i sporten, at de 
får spillet en masse håndbold, udvikler sig håndboldmæssigt, men endnu vigtigere er det 
sociale for os.  
 
Vi har to grupper drenge i en potentielt vanskelig alder, derfor er det sociale en prioritet. Det 
vigtige er, at der skabes venskaber på tværs af klubberne, og at vi kommer til at være et hold, 
en gruppe som giver mange gode oplevelser. Nogle drenge tager længere tid om at skabe 
relationerne, mens andre spurter ind i nye venskaber. Her har vi trænere sammen med 
forældrene en opgave i, at holdfællesskabet lykkes. Det tyder på at vi er på rette vej.  
 
Håndboldmæssigt er der sket meget med mange af drengene. De har rykket sig meget på kort 
tid. Træningerne er meget seriøse, men samtidig forsøger vi stadig at lave lege og sjov til 
træning, så drengene ikke kvæles i håndbold. 
 
Der er stor forskel på niveauet på spillerne. Det trækker selvfølgelig mange op i niveau, mens 
nogle føler, at de ikke rykker sig, men det er en balancegang. En balancegang som kan være 
svær at ramme 100%. Men målet er, at drengene skal udvikle sig spilmæssigt, mens de 
samtidig har det sjovt.  
 
I ånden om at holde børn i sporten, og at klubber kan arbejde sammen og hjælpe hinanden og 
ikke bekrige hinanden, har vi fået stor anderkendelse i form af pæne sponsorater fra 
Fredericia Shipping og Den Jyske Sparekasse Vejle. Støtten er bl.a. brugt til at lave en 
spillerdragt. Dragten afspejler ikke Børkop HK eller SVHK men holdet, drengene og 
stemningen. Derfor vil I se drenge i lilla, lyserød og bordeaux farver, når de tørner ud under 
navnet SBHK - Søndermark Børkop Håndbold Klub. 
 
Erfaringen er, at relationen mellem trænerne og mellem klubber kan blive en god investering 
for vores sport og børn. Ikke nok med at børnene får nye håndboldvenner, så er der også nye 
forældre i sådan et projekt. Forældrenes opbakning betyder så meget for, at et projekt som 



dette lykkes. Nemlig, at lære børn at nyt ikke nødvendigvis er dårligt, og hvordan 
udfordringer kan håndteres. 
 
Slutteligt vil konklusionen være; holdfællesskaber skaber ikke flere spillere til sporten, men 
med rette forudsætninger, indstilling og fokus, kan børnene forblive i sporten og få rigtig 
mange gode oplevelser fremover.  
 
Slaget for håndbolden skal vindes i de helt unge årgange, da kvantitet slår kvalitet. Det 
hjælper ikke at have få gode spillere, hvis der ikke er nok til et hold. De der gerne vil en mere 
elitær retning af håndbold, de skal nok få muligheden, når de bliver ældre. Men de kommer 
aldrig dertil uden et hold. Et hold er det vi vil lave med SBHK, et hold med nye venner, sjove 
stunder og gode minder på og udenfor banen. 
 
 
 


