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Kære Frivillig  

Håndboldåret 2020 har i særdeleshed været et anderledes år med COVID-19. 

Ingen havde kunne forudse hvad Corona ville bringe af udfordringer, for den enkelte, spillere, hold og SVHK som 

klub. 

Som ny bestyrelse har vores fokus været at forsøge at efterleve de skiftende retningslinjer, at gøre det som er/har 

været muligt. Det har ikke været så lige til. Her skal lyde den største tak til alle jer frivillige for jeres engagement, lyst, 

iver og til tider lidt skiftende muligheder. 

Dejligt at Dommerbordet valgte at fortsætte i deres vigtige hverv med at sikre dommerbordet er besat, uddannet og 

har andre frivillige til at tage en tørn, og en speciel tak til de af jer trænere der også har givet endnu en frivillig 

indsats. 

På trænersiden er der mange nye ansigter, både kendte og nye i klubben. I gør en kæmpe indsats over for alle 

spillerne i SVHK, I er med til at SVHK er tæt på at opfylde en af de første mål der blev sat ved oprettelsen, nemlige at 

være den største breddeklub i Vejle, det er en super indsats, tak for det!! 

I en ikke kronologisk eller prioriteret rækkefølge: 

U6/U8: 

Jane det er en flot indsats der er lagt for dagen med U6 og U8, her bakket op af Johanne og en flok super fine 

hjælpetrænere, Johanne har valgt efterskole nu og som ny del af trænertruppen er Kenny, så U6/U8 må siges at 

være et familiearrangement her bakket op af søde gode hjælpetrænere – Agnes, Mikkeline, Ronja, Solvej, Sophia og 

ca 20 glade børn😊 

Jyllandsserie Damer: 

Stor ros til pigerne fra U23&U19 at have modet til et hold, JS! Her er det Thomas der har gjort et solidt stykke 

arbejde med at få samlet det til et hold, introduceret fysisk træning og der er lagt arbejde i og uden for banen, i 

bedste SVHK stil, det er fedt at se holdet i SVHK. Holdet leverer desuden trænere til ungdoms hold 

Efter Jul om alt vil bliver det som U21😊 

U17 Drenge 

Der var en flok drenge der gerne ville spille håndbold igen! Nu er der 2 trænere, 14 spillere som giver den gas i 

klubben, et stærkt initiativ fra drengene og med Anders og Jonathan som gammelkendte trænere og spillere i 

klubben, super at I havde lysten og har energien til at få holdet til at lykkes 😊 

U15/U17 Piger 

En stor flok piger med 2 meget engagerede trænere, U15/U17 piger bidrager med den store fint at der er 10 i alt der 

er trænere i klubben, det er SVHK meget stolte over. Trænerne har formået at bygge et super sammenhold op på 

tværs af årgange der strækker sig fra U13 til U17. Derudover er Sofie og Mølle også kampfordeler og Mentor. Tak for 

at videreføre SVHK DNA 
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U13 Drenge 

SBHK et klubsamarbejde med 3xHHH i spidsen sammen med Andreas, det er imponerende at se hvad samarbejde og 

dedikerede trænere flytter spillerne, og må vel sige i den mest i iøjefaldende Dresscode. Med træningstider i både 

SVHK og BHK udviser drengene en stor gejst. En fed rejse at følge og en super nåde at fastholde spillerne i de lokale 

klubber. Hvem siger lyserød ikke kan bæres af drenge 😊 

U11 Piger 

Firkløveret Frida, Maya, Mathilde og Mai påtog sig U11 pigerne og er kommet fint i gang, og har en flok søde piger ca 

10 stk, Trænerne har været på kursus (flere kan komme) og udvikler pigerne og spillet støt og roligt samtidigt med de 

selv er på U15. Fra start til nu er der kommet flere til så stor ros til jer og til det flotte spil pigerne leverer med gejst 

og smil 😊 

U13 piger 

Kaya, Emilie og Nikoline styrer U13 pigerne de er nu oppe på 13 spillere alt i alt. Der er en stor udvikling på holdet 

det er virkeligt flot af det unge og dygtige trænerteam som også selv spiller på U15/U17 så det giver mange timer i 

hallen. For at bruge jeres egne ord så er I supergode til ” de bedste forudsætninger for at håndbold er sjovt og hårdt 

med sammenhold og venskab” 😊 

U11 Drenge 

Bjarne startede med 4-5 stykker, et godt stykke arbejde og nu er drengene oppe på 14 drenge det er meget godt 

gået.Der er opbygget et godt kammeratskab gennem træning mv, fine kampe hvor der både bliver vundet og tabt. 

Der skal være plads til alle, og det er der virkelig. Ud over U11d spiller Bjarne selv på HS 😊 

Stars 

Her er det Lena, Anja, Carmen, Heidi, Carina og Gitte som har SVHK Stars vores eget LykkeLiga hold, lørdage 

formiddage er hallen fuld af glade børn og unge som alle har håndbold tilfælles, med highfives, Fede moves, smil grin 

og nye kammerater. Lena og den restrende træner trup arbejder benhårdt på at skabe et super frirum som skaber et 

dejligt fællesskab. Nu håber vi at DenGladeHåndboldSkole kommer til sommer 😊 

U9 Drenge&Piger 

Lone og Merete en kæmpe indsats som nu udgør ca 15-16 spillere, det er og har været fantastisk at følge jeres 

udvikling med børnene og se antallet vokse, en super fin tilgang at de træner sammen og spiller dreng/pige i kampe. 

I som trænere er nye i klubben tak for I har lyst til at være i SVHK familien. Sammen med U6/U8 er U9 med til at føde 

kæden op ad med spillere til de kommende sæsoner, uden de mindste ingen fremtidige hold 😊 
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Dame Senior S3 

Til DS skulle der til sæsonen skulle der findes en ny træner, efter både klub og hold havde søgt på flere muligheder 

tog Maya opgaven. Maya har på kort tid skabt et fedt træningsmiljø, fået ”pigerne” ind under huden, der er virkelig 

kommet en dybde i træningen som spillerne er superglade for. DS er et meget socialt hold med den gode tone og 

rækker ud over mange alderstrin, en del fra DS er også trænere på Stars. 😊 

Herresenior S3 

Ny ”gammel” træner på HS her er det Gert som har taget denne del, da der var flest til træning var der 15, lidt skader 

er der kommet til så lige nu er der ca 10 spillere, heldigvis kommer der stadig nye til. Her vægtes spil, puls, duel spil 

og en masse grin og ikke mindst 3. halvleg. På HS som ved DS er det også et fint mix af årgange. Vi håber på at flere 

bliver skades fri i det nye år 😊 

Frivillige forældre-hjælpere 

På en del af holdene er der forældre i frivillige opgaver, det være sig, kørsel, koordinering og mange andre opgaver, 

det er en meget vigtig del af SVHK, uden dem ville det ikke være muligt for trænerne at prioritere træningen i samme 

grad som nu. Jeg håber at I husker at give de frivillige forældrehjælpere et kæmpe Highfive. 

Bestyrelsen 

I år blev der dannet en ny bestyrelse, det har været et meget fint samarbejde, HH, Nicki, Tina og Gert satte sig 

sammen efter konstitueringen og ud fra et fælles mål at ville det bedste for SVHK og alle medlemmerne gik vi i gang. 

Det er en super oplevelse for alle at være 4 forskellige resurser og derigennem at udvikle og drive SVHK i stor respekt 

for det DNA som klubben bygger på over de seneste 8 år. 

I fællesskab har vi indtil videre udført: 

● Ny lækker hjemmeside – tak til de af jer der har givet feedback i udviklingsfasen 

● Ny tøj leverandør og tøjordning 

● Ny sponsor tilgang som er modtaget positivt bla en 3årig aftale på Trænertøj 

● Aktiv Håndboldskole – stor tak til Sofie i opstartsfasen samt alle der deltog og gjorde det til fantastiske dage 

● DGHS blev desværre aflyst pga Corona – er tilmeldt igen i år 

● Ny 3-årig aftale med SYDBANK så SVHK kan afholde JuleCup ”SYDBANK JuleCup” fra dec 2021 (U13) 

● Klubsamarbejde drevet primært af HH 

● JS at samle U23 og U19 

● Samarbejde med Søndermarksskolen  

● Støtte til børn og unge på Grønland med Håndbold 

● Klub aftale med Fakta Koldingvej så vi selv støtter lokalt 

● Lena og Stars med Landsholdssamlingen (drevet af Lena m.fl.) tak til Lena m.fl. 

● Liga weekend for team Esbjerg U17/U19 i Søndermarkshallen 

Herudover har vi flere spændende ting i støbeskeen, som vi håber at kunne præsentere😊 
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Sidst dog desværre ikke mindst – Corona og påvirkningen i vores liv og hermed foreningsliv. 

Håndbold året er bestemt ikke blevet som vanligt, ja faktisk fuldstændigt som ingen kunen forstille sig første gang 

det blev omtalt. 

Det er en fantastisk tilgang og indsats I alle har ydet og stadig yder for at kunne skabe en så normal gang i hallen som 

muligt. 

Vi er meget opmærksomme på at vores normale tilgang med ”Den Sociale og Hyggelige klub” er under pres. 

Vi håber af hjertet at vi i det nye år kan nærme os mere åbne og normale forhold. Vi skal nok alle indstille os på at 

det ”normale” kan være en rum tid endnu inden vi når der. 

En kæmpe tak for jeres ukuelige indsats, alt er ikke altid som man ønsker det, bestyrelsen gør vores bedste for at I 

har de bedste forhold i disse skiftende tider. 

Senior holdene har været lukket ned for kampe længe, heldigvis kunne børne og ungdomshold køre videre. 

Alligevel selv med alle mulige forholdsregler og i de omgivelser vi nu har, så er det nu kunne at se fremad mod at der 

åbnes op igen. 

Bestyrelsen følger dette og vil med glæde kunne byde velkommen i hallen så hurtigt som muligt 😊 

Vi ønsker jer alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul og et fantastisk Godt Nytår. 

Med Sportslig hilsen 

Bestyrelsen i SVHK 

Tina – Nicki – HH - Gert 

 

 

 

 

 

 

Søndermarken Vejle Håndboldklub – Søndermarksvej 67c - 7100 Vejle – CVR 34139059 
Tlf. 40342855 E-Mail: gd@svhk.dk 

 

mailto:gd@svhk.dk

