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Hvor kan jeg henvende mig: 
 

Formand:  
Rene Holbøll                      23728297 
Næstformand:     
Jan Henriksen      40463613 
Kasserer:  
Karina H. Jensen 22475606 
Sekretær:             
Anne Christensen 22734662 
Sponsorudvalg:   
Jan Henriksen 40463613 
Seniorudvalg:      
Helle Holbøll  29459255 
Ungdomsudvalg:  
Allan Søgaard  25326341 
Børneudvalg:        
Lene Haunstrup        97173240 
Pr. & Bladudvalg:  
Lilli Tobiasen             61676162 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

Kontingenter for 2012/2013: 
 
U6/Micro:   kr. 350,-  
U8/Mini:  kr. 400,- 
U10/Lilleput:  kr. 650,- 
U12/Puslinge: kr. 700,- 
U14/Pige/Drenge: kr. 800,- 
U16/Juniorer: kr. 800,- 
U18/Ynglinge: kr. 1000,- 
Seniorer:  kr. 1000,- 

 

 
 
 

Hjælp os – og dig selv – når du handler på nettet  
 
Vi har tilmeldt os ClubWebShops net-handelsportal, hvor du kan handle hos over 100 
anerkendte internetbutikker. Hver gang du handler så giver butikken et beløb til os, uden du 
betaler mere for varerne. Der er også mange konkurrencer og gratis nyhedsbreve, du kan 
tilmelde dig og derved støtte klubben uden du skal have penge op af lommen.  
Det er muligt at tjene over 10.000 kr. – så der er penge at hente. Ofte er det også billigere at 
handle ved internetbutikkerne. Så du kan spare både tid og penge - samtidig med at du giver lidt 
til klubkassen. Så uanset om du skal købe tøj, ny mobil, en rejse, hotelovernatning, sko, 
sportstøj, musik eller en ny fladskærm, så kan du gøre det via vores side på ClubWebShop.dk 
  
Sådan gør du – det er ganske nemt:  
Klik ind på www.ClubWebShop.dk/vfhaandbold  

Når du har fundet klubben, så tilføj den som favorit og du har den altid klar når du skal handle på 
nettet.  

Tilmeld dig også gerne nyhedsbrevet og ClubWebShops Facebook side, så kan du og klubben 
vinde præmier  
 
Følgende webshops er blandt andre med:  
Hotels.com – Tjen penge til klubben og opnå de bedste hotelpriser med prisgaranti  

i-Tunes – Køb musik, apps, bøger, film etc. Og tjen penge til klubben.  

Euroflorist.com - send blomster og gaver og optjen penge  

Kop & Kande – køb ting til huset eller gaver  

Bravo Tours – rejs på ferie og støt klubben  

Smartgirl.dk – Fashion online  
 
Vi håber på at du vil være med – og spred gerne budskabet til andre.  
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KLUBDRAGTEN ER PÅ VEJ! 

 
Indenfor den næste måned vil der være 
mulighed for at se og prøve klubdragten. Der 
kommer nærmere information senere.  
 
Bestyrelsen 
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Redaktionen består af følgende: 
 

Mette Kousgaard, Helle Christensen, Steffen Kousgaard og Lilli Tobiasen.  
Ved kontakt ring 61676162 eller mail lillitobiasen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

t 9 Velkommen til en ny håndboldsæson 
 

Vi synes sommeren lige er begyndt, men kigger vi på kalenderen siger den noget andet. Det 

betyder også, at vi skal i gang med en ny sæson i håndboldklubben, og det glæder vi os som altid 

til. 

Kampen om børn og unge i byen bliver ikke mindre med årene, med det store udvalg af 

aktiviteter i vinterhalvåret, men vi håber som altid at ”gamle” medlemmer bliver ved og 

eventuelt tager nye med. Udvalget af aktiviteter er selvfølgelig ikke kun et problem her i byen, 

men hele Vestjylland hvor mange klubber mister medlemmer. Vi vil dog stadig gøre alt hvad vi 

kan for at kæmpe kampen om medlemmerne, så vi stadig har en voksende håndboldklub i årene 

frem. 

Det er som altid gratis at prøve den første måned, SÅ TAG ENDELIG DIN VEN/VENINDE MED, OG 

VIS DEM AT HÅNDBOLD ER SJOVT. 

Træningen er begyndt i alle årgange og de første arrangementer er i gang eller allerede afholdt. 

I august afholdt vi håndboldkaravanen i samarbejde med JHF hvor SFO´en på Videbæk Skole, 

deltog med 0.-4. klasse, samt skolehåndbold for 4. klasserne på Videbæk Skole, Videbæk Kristne 

Friskole og Herborg Friskole. 

Den 21. september afholdes der overnatningsstævne for U10 og U12, hvor 30 børn deltager, 

samt vores U10 børn skal lave indløb med Skjern håndbold den 28. september, hvor 15 børn 

skal være med. 

Det kræver mange penge at drive klubben, så i den forbindelse har vi brug for nogle frivillige 

hænder engang imellem. Vi har derfor lagt et lille skema ind, som skal udfyldes når man betaler 

kontingent. Vi forventer at alle sætter minimum et kryds og at alle vil hjælpe klubben med at 

lave et stykke frivillig arbejde, som vil hjælpe klubben. Opgaverne vil oftest være enkelte og 

praktiske opgaver som alle vil kunne hjælpe med at løse. 

Dermed er sæsonen allerede godt i gang og vi glæder os til at komme rigtig i gang med 

kampene. I den forbindelse håber vi også at se rigtig mange af jer forældre i hallen i forbindelse 

med kampene. 

René Holbøll 

  


