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Beretning sæson 2018/2019 
En lang og spændende håndboldsæson nærmer sig sin afslutning. Vi har haft rigtig mange aktiviteter i 
Struer Håndbold denne sæson, ikke bare på banen, men også uden for banen.  

Carsten har i denne omgang valgt at træde ud af bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Carsten for hans indsats i 
arbejdet. Det har ikke altid været lige nemt at stampe frivillige op eller løse konflikter mellem forældre og 
trænere. Tak for en foreløbig stor indsats, vi håber stadig at se dig meget i hallen. 

Som en side bemærkning kan nævnes at vi i år har et beskedent overskud og derved også økonomisk er en 
solid klub. 

Ungdomsafdelingen 
 

Fra de yngste op til 18 år havde vi sidste sæson 161 medlemmer. I denne sæson har vi 178 medlemmer. 

Set i lyset af generelt faldende medlemstal i foreningslivet, er vores stigning på 10% meget positivt. 

I disse tal er ikke medregnet vores tiltag ”Trille Trolle”, som vi desværre aldrig fik i gang grundet 
sygdom. 

Der har igen i år været trængsel i hallerne og pres på træningstiderne i ungdomsafdelingen. U4-5 har 

trænet tirsdage, U6 og U7 har trænet om torsdagen. Vores U8 spillere har trænet med U10 2 gange om 

ugen. Alle øvrige hold har trænet 2 gange i ugen, dog med ekstra fredagstræning på tværs for U14-U18. 

Det skal også nævnes, at der 1 gang i ugen har været arrangeret fysisk træning på tværs af U14-U18 

årgangene. 

I de ungdomsårgange, der ligger under Struer Håndbold, har vi været repræsenteret i alle årgange, med 

undtagelse af U12/U16/U18 drenge. 

Struer Håndbold består af mange forskellige børn og unge mennesker, som kommer med vidt forskellig 

baggrund og indstilling til at gå til håndbold. Nogle kommer for at blive kommende stjerner, og andre 

kommer for at være en del af et socialt fællesskab. 

Det er vigtigt, at vi i Struer Håndbold forstår at fange begge typer børn. Man skal have lov til at være 

god, men det må ikke være på bekostning af dem, der kommer i klubben af andre årsager. Vi vil fortsat 

arbejde på at sikre, at alle føler sig hjemme i den årgang man tilhører. 

Selvom håndbold i Struer Håndbold ikke kun handler om at vinde, så skal det lige nævnes, at 

ungdomsholdene har haft en god sæson. U10 piger vandt deres A-pulje efter jul, ligesom U14 drenge 2 

vandt deres pulje. U18 piger rykkede til jul op fra A-rækken til 2. division. Ud over det har haft mange 

flotte placeringer i både A, B og C rækkerne. 
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Ungdomsafdelingen har i weekenden 12.-14 april. deltaget i hhv. Kondi Cup for U10 spillere og Svane 
Cup for 

U12-U16. Vi var afsted med ca. 120 spillere og ledere. 

For at fortsætte udviklingen i ungdomsafdelingen, og specielt støtte op og opkvalificere vores 

kommende trænere, har vi ansat Nicolas Høstrup som kombineret U15 pigetræner og sportskonsulent. 

Nicolas skal hjælpe os fremad som klub, blandt andet med sparring og uddannelse af vores trænere. 

Som klub arbejder vi også på at få styrket den sociale side af klubben. Helt konkret har der i denne 

sæson været arrangeret banko, som viste sig at være en stor succes med mange deltagere. Der blev 

arrangere en uformel skumturnering den 24. december, hvor også spillere fra andre klubber deltog. 

Slutteligt har der været arrangeret afslutningsfest for forældre, søskende og medlemmer for U4-U8, 

hvor vi arrangerede hoppeborge, og afsluttede med fælles spisning. Omkring 70 deltog i arrangementet. 

Ligeledes blev der afholdt afslutningsfest med uddeling af priser, quiz og fælles spisning for U10-U16. 

Her deltog rekordmange deltagere, og vi var ca. 115 denne aften. 

Vi ønsker i den kommende sæson at fortsætte arbejdet med arrangementer på tværs af årgangene, 

ligesom vi ønsker at styrke vores sportslige profil. 
 

Senior 

På seniorsiden har det været et udfordrende år på godt og ondt.  

Kort inde i den nye sæson fik 1. hold damer et tilbud. Man kunne overtage en plads i 2. division, på trods 
af, at man kun var blevet nr. 3 i 3. division året før. Efter et døgns betænkningstid tog Struer Håndbold i 
mod udfordringen – velvidende, at det ville blive en svær sæson. At sæsonen skulle blive så svær og 
udfordrende som tilfældet blev, havde vi dog ikke forestillet os. Sportsligt blev holdet meget udfordret og 
samtidig haglede skaderne ned over holdet, så man på et tidspunkt havde svært ved at stille hold. Spillere 
og trænere skal have kæmpe ros for at stå sammen i sæsonen, og selv om det har været svært, så har man 
kæmpet for hver en lille chance. Desværre måtte holdet forlade 2. Division med 0 point og en stor negativ 
målscore.  

De mange skader på 1. holdet havde stor indvirkning på 2. holdet i serie 1. Ved juletid rykkede holdet ned 
i serie 2. Holdet har specielt efter jul haft svært ved at stille hold, så man har nydt rigtig godt af hjælp fra 
U18 spillerne. En god 2. halvdel af sæsonen var dog ikke nok til at rykke op, så holdet starter også i serie 
2 efter sommerferien.  
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På damesiden er der vagtskifte på trænerfronten, hvor Jacob, Claus, Kathrine og Søren alle siger tak for 
denne gang. Kim Bager vender tilbage som træner, og vi glæder os til at arbejde sammen med ham. 
Forhåbentlig kan vi i den kommende sæson tiltrække flere spillere til, da vi efterhånden er ved at være et 
kritisk antal, hvis vi skal stille med 2 hold i turneringen.  

Hvor det i flere år har været damerne der har oplevet medlemstilgang, har det været anderledes i år. På 
herresiden er man lykkedes med at tiltrække spillere, så der næsten var kamp om at få lov at spille mod 
slutningen af sæsonen. Selvom 1. holdet planmæssigt rykkede op til jul, så kunne de akkurat ikke holde 
sig fri af nedrykningen efter jul. Nedrykningen kunne dog ikke fjerne et rigtig godt indtryk af sæsonen. 
Hans Jørgen forsætter som træner i næste sæson, hvor Jesper Søgård træder ind som spillende træner. 
Målsætningen er, at Struer Håndbold skal være et socialt attraktivt sted at spille håndbold, samtidig med, 
at der spilles for hvert point. Håbet er, at vi i den kommende sæson kan mønstre 3 herrehold. 

 
Intersport Cup 
Intersportcup slog efter en sløj tilmelding i starten rekord i sæsonen med deltagelse af 111 hold, hvoraf 
101 hold overnattede. Derfor måtte vi tage Langhøj skolen i brug for at huse de over 1100 overnattende 
spillere og trænere. Ingen tvivl om det trækker meget på de frivillige at arrangere dette store stævne 

Holdene for udviklingshæmmede 

Vi har igen i år haft deltagelse af spillere til Olympic games med 1 damespiller og 2 herrespillere udtaget 
til landsholdet, en stor oplevelse for dem. Ud over det blevet Struer Håndbold hædret ved uddeling af 
årets handicap pris 2018 til Rikke Gade efter der stod for træningen frem til sommerferien i Struer 
Håndbold. 

Afslutning 
Med afslutning på sæsonen og generalforsamling, er det på tide at sige tak til alle de frivillige hænder, der 
har hjulpet med det sportslige i Struer Håndbold 
Det gælder både trænere, holdledere og sportsudvalg. 

Også en stor tak til de mange som hjælper til Intersport Cup og andre arrangementer til glæde for Struer 
Håndbold. 

Tak til vore sponsorer; de gør det muligt for os at drive en håndboldklub, så støt dem, de støtter os. 

Allersidst tak til bestyrelseskolleger for samarbejdet i den forgangne sæson. 

Martin Rasborg 24.04.2019 
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