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Indledning 

Sæsonen 2019/2020 har været et succesfuldt år for håndboldafdelingen i Øster Bjerregrav. 

Perioden har blandt andet stået på overnatningsstævne, styrket klubsamarbejde, elrodage med 

stort udendørsstævne og meget mere.  

 

Første halvår 2018: 

Overnatningsstævner i Give 

Efter generalforsamlingen i 2019 tog håndboldafdelingen igen afsted til Humlebicup i Give. Alle 

klubbens hold fra U12 til U14 var med. Det skete i samarbejde med vores samarbejdsklub IF 

Alliancen. Det var en stor succes for både spillere, trænere og deltagende forældre. Allerede nu er 

det derfor besluttet at klubben vil deltage igen i år. 

I forlængelse heraf vil udvalget gerne sige stor tak til de trænere og forældre, som hjalp til før og 

under stævnet, så alle fik en god oplevelse. 

På seniorsiden tog både herre- og damehold afsted til overnatningsstævnet Rask Møllecup. For 

begge hold var weekend en stor social succes, som helt sikkert har været med til at sikre en stabil 

og god tilstrømning af spillere til holdene. 

Elrodagene 

Som noget nyt tog håndboldafdelingen del i Elrodagene og gennemførte herigennem et stort 

udendørsstævne for ungdomsafdelingen. Knap 50 hold fra U6 til U14 var tilmeldt stævnet og 

dermed kunne både formiddagen og eftermiddagen bruges på boldbanerne. 

Det krævede en masse hårdt arbejde, men det var det hele værd. 

 

Andet halvår 2019: 

Styrket fællesskab mellem klubberne 

Samarbejdet med IF Alliancen forsatte efter sommerferien til sæsonstart for sæsonen 2019/2020.  
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IF Alliancen og Bjerregrav Boldklub har derfor gentaget succesen med holdfællesskabet for U13 og 

U15 drenge samt U13 og U15 pigerne. Håndboldafdelingen glæder sig til at åbne op for 

muligheden af dette igen til næste sæson.  

Overnatning i hallen 

Stort set alle klubbens hold har i år brugt muligheden for at overnatte i hallen, og afdelingen har 

fået mange positive tilbagemeldinger herpå. Flere af holdene har haft gæstetrænere på besøg 

under arrangementet, hvilket har været til stor glæde for både spillere og trænere, som har fået 

ny inspiration.  

Første halvår 2020: 

U6, U7 og U8 stævne 

I starten af første halvår af 2020 stod afdelingen for afholdelse af U6, U7 og U8 stævne i 

Bjerregravhallen. I samarbejde med boldklubbens støtteforeningsmedlemmer fik vi lavet et brag af 

et stævne med fantastisk stemning, masser af håndbold og ikke mindst glade børn og trænere. 

Klubben tog imod en god portion gæstehold, og hallen var derfor fyldt med glade håndboldbørn 

hele dagen. Det har fra udvalgets side været en fornøjelse at se, hvordan et sådant arrangement 

kan samle byen, og vi takker endnu en gang de mange frivillige forældre og spillere, der hjalp til 

under stævnet. 

Sportsgalla 

I 2018 afholdte håndboldafdelingen håndboldgalla, hvilket var en kæmpe succes. Vi ønskede dog 

at inddrage de andre udvalg og udvidede derfor konceptet til sportsgalla i 2019. Derfor var 

fodbold, håndbold, netbold og gymnastik samlet til sportsgalla i slutningen af april. Dette var en 

dejlig aften og allerede nu er vi ved at se på, hvordan et lignende koncept kan gennemføres. 

Sæsonafslutning 

I år afholdes den primære afslutning hos os i Bjerregravhallen - Det hele sker d. 3/4 og vi glæder os 

til at tage imod alle vores hold.  

Samtidig er håndboldafdelingen i samarbejde med de andre udvalg ved at se på muligheden for et 

sportsgalla i forbindelse med byfesten😊  
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2019/2020s hold: 

U6 mix er et hold på en god størrelse, som har haft fin succes med deltagelse i stævner på 

totalbaner. De trænes af Camilla Brandstrup og Sabina Snebæk. 

U7-U8 mix er et godt hold, der har nydt at spille kampe på totalbanen. U7 og U8 spillerne er i år 

blevet trænet af Marlene Andersson og Torben Van Gogh. 

U9 Mix er en stor årgang, der har haft stor succes på håndboldbanen - både socialt og 

resultatmæssigt. U9 mix er i år blevet trænet af Lone Taulborg og Camilla Torkos 

U13 drenge har igen i år været samarbejdshold. Holdet valgte at tilmelde 2 turneringshold. Efter 

jul spiller det ene hold i B-rækken og det andet i A-rækken. De har i år haft Jakob Mandal og 

Thomas Søndergaard som trænere. 

U13 pigerne har ligesom U13 drengene fra start haft to turneringshold tilmeldt. Efter jul spiller 

begge hold i B-rækken og klare sig begge rigtigt godt. U13 pigerne er i år blevet trænet af Anders 

Mortensen, Henning Eriksen, Pia Taulborg. 

U15 drengene har haft et lidt turbulent. Drengene blev desværre ramt af frafald fra sæson start og 

i løbet af sæsonen fald yderligere 3 spillere fra. Men med en hård kerne af spillere og hjælp fra 

U13 drengene og deres træner har holdet bestået året ud. Jakob Mandal har i år været trænere 

for U15 drengene. 

U15 pigerne Har haft en rigtig fin sæson. Spillerne har været tilmeldt A-rækken, men måtte 

grundet en skade hos målmanden, rykke ned i B-rækken, hvor de klarer sig rigtig flot. U15 pigerne 

er i år blevet trænet af Flemming Stærkær og Pia Taulborg. 

Herresenior er en ung flok mænd, der lige så stille for spillet sig op i rækkerne og som har fået 

bedre tilslutning af spillere. De har hele året spillet i Serie 2, hvor de har lagt stabilt. Igen i år er 

Jens Jensen og Casper Vognstoft trænere for serie 2- holdet. 

Damesenior har i år haft en rigtig fint tilslutning. Holdet startede i serie 3, og rykkede efter jul ned 

i serie 4, hvor de nu fører puljen og sandsynligvis skal spille kredsmesterskab inden de igen 

kommer i serie 3. Damerne blev før jul trænet af Jens Jensen og efter jul af Erik Jan Korp. Tine 

Amby skal kvitteres for alt det organisatoriske arbejde på holdet. 
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Tak til de frivillige 

Vi i udvalget vil gerne sige stor tak til alle de forældre og andre frivillige, som i løbet af sæsonen 

har hjulpet til på sidelinjen. Hvad end man har stået i cafeteria, siddet tidtager, kørt spillerne til 

kamp, bagt kage, lavet organisatorisk arbejde for trænerne eller noget helt andet, skal i vide at 

denne støtte prissættes højt hos både trænere, spillere og ikke mindst udvalget. Endnu engang 

stor tak. 

Særlig stor tak skal der også siges til de mange trænere, holdledere og hjælpetrænere, som i løbet 

af sæsonen har brugt mange timer med spillerne. Jeres frivillighed er uundværligt og vi glæder os 

over at mærke, hvordan spillerne tydeligt udvikles og samtidig glædes over jeres arbejde. 
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Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i år bestået af en forholdsvis lille men effektiv base af hænder. Vi har valgt at 

forenkle vores opgaver så meget så muligt og kun finde på ekstra sjove arrangementer, hvis vi har 

følt overskud til at tage det. Vi forsætter arbejdet i 2020 og glæder os allerede til den kommende 

sæson. 

Bestyrelsen har i denne sæson bestået af: 

Tine Amby, Helle Bugge, Louise Nyvang (udgået), Lone Taulborg, Camilla Brandstrup, Maria 

Mandal Pring, Torben Van Gogh og Stine Eiby 
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Afsluttende ord fra formanden 

Denne sæson har været en specielt sæson for både trænere, udvalget og jeg selv. Først og 

fremmest er årgangene lavet om, så der nu både er flere årgange at arbejde med hos de små, men 

også sådan at de store årgange nu er ”ulige” (U11, U13, U15 etc.). Dette gav os en lidt mere 

flydende sæsonstart en førhen, da holdene allerede kendte hinanden rigtig godt fra den 

foregående sæson. Dog kommer man sjældent igennem en sæsonstart uden komplikationer og i 

år var det altså U15 drengene der stod lidt for skud. Desværre skulle vi miste nogle af spillerne til 

en anden klub, hvilket gjorde at drengene kun lige kunne stille hold. Dette gav os en masse 

arbejde, men det blev heldigvis mere eller mindre løst tilsidst med hjælp fra Jakob Mandal og U13 

drengene.  

Derudover havde vi jo det store udendørsstævne. I udvalget er vi enige om at dagen var en stor 

succes, men arbejdet optil var hårdt og langtrukken og til tider uoverskueligt. Det gav rigtigt godt 

for klubben og ikke mindst for de deltagende hold, men vi kommer nok ikke lige med det samme 

til at sige ja til så stort et stævne igen.  

Rent personligt har det været min første sæson uden posten som træner. Dette har været meget 

mærkeligt og jeg har klart lige skullet vænne mig til tanken om ikke at bruge min tid i hallen hver 

tirsdag og torsdag sammen med en masse skønne unger. Heldigvis har jeg haft en masse andet at 

se til, men her op til planlægningen af næste sæson kan man godt mærke det savn en smule igen.  

Op mod næste sæson bliver der også lidt at se til, i år ”brydes” årgangene, på den måde at nogen 

bliver for gamle til den nuværende årgang. Dermed bliver der lidt arbejde i forhold til at kunne 

tilbyde hold til alle spillere - men jeg glæder mig til at tage kampen op! 

Jeg glæder mig til næste sæson og jeg håber den bliver lige så god og spændende som denne! 

Stine Eiby 


