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Børneudvalget vil gerne sige tak for en god sæson. 
Tak til alle trænere - holdledere. 
Tak for hjælpen til vores døm selv dommere. 
Tak til alle forældre for støtte og opbakning.  
 
Vi ses i næste sæson 

 

Håndboldafslutning for U-10 og U-12 
Torsdag den 11. april 

 

Håndboldafslutning for mini og micro 
Onsdag den 20. marts 

 

Fra Pr- og Bladudvalget skal 
der lyde en stor tak til de, som 
er kommet med indlæg til 
spiloppen i indeværende 
sæson.  
 
Tak for en god sæson 

GENERALFORSAMLING 
 

VIDEBÆK/FISKBÆK KFUM AFHOLDER 
GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 

21. MARTS 2013 KL. 19.30,  
I VIDEBÆK IDRÆTS- OG 

FRITIDSCENTER.  
 

STRAKS EFTER AFHOLDER 
HÅNDBOLDENS VENNER  

DERES GENERALFORSAMLING. 
 

Eventuelle forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen.  

 

 

     

 

Sidste hjemmestævne i denne sæson er søndag den 24-03-13, her spiller flg. hold; 
 
10:30  U-10 Drenge C Videbæk-Fiskbæk KFUM - Vildbjerg KFUM 2   
11:15  U-12 Pige C Videbæk-Fiskbæk KFUM - Hvide Sande KFUM   
12:00  U-12 Drenge B Videbæk-Fiskbæk KFUM - Hvide Sande KFUM   
12:45  U-16 Pige A Videbæk-Fiskbæk KFUM - Hauge G.I.F 
13:45  Serie 3 Herrer A Videbæk-Fiskbæk KFUM - Hvide Sande KFUM 3 
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Opråb!!! 
Det frivillige klubarbejde er en vigtig og nødvendig indsats hvis man vil drive en 
håndboldklub. De frivillige leder træder til, når vores børn starter med at spille håndbold og 
følger børnene hele vejen igennem deres håndboldkarriere.  
Vi i håndboldklubben kan derfor altid bruge hjælpende hænder til at klare hverdagens 
udfordringer.  
Forældre og ældre spillere bør/skal byde ind med et stykke frivillig arbejde, og der er altid 
noget klubben kan bruge hjælp til. 
Økonomien er jo altid en stor faktor i frivillige foreninger og derfor vil jeg gerne belyse for 
jer, der synes at håndbold er en dyr sport at gå til, hvorfor det koster penge at gå til 
håndbold. 

 
Derfor koster håndbold.

Hallejen:

Halleje pr. time 520 KR.

Tilskud pr. time 364 KR.

Netto pris pr. time 156 KR.

Et hold, 10 spillere, 30 ugers træning a. 2 timer

Halleje, 60 timer 9360 KR.

Div. holdgebyrer 2269 KR.

Udgift pr. hold 11629 KR.

Kontingent 10 a 700kr. 7000 KR.

Netto udgift pr. hold -4629 KR.

Der udover kan der komme flyttegebyr, gave til træner

 

 
 
 

 

 
Det er vigtigt for mig og klubben, at især forældrene forstår, at man ikke bare tror at 
håndboldklubben er et sted hvor man betaler kontingent og derfor kan tillade sig at droppe 
sine børn, de lidt ældre spillere skal selvfølgelig også bidrage med frivilligt arbejde i 
klubben. 
Disse ting er også vigtige i forhold til det sociale aspekt det er, når man er med i en klub 
eller man har tilmeldt sig et hold sport. 
 
Jeg håber, at vi kan få/finde nye bidragere til klubben på det frivillige plan, vi mangler altid 
folk der kan komme med nye ideer og som kan hjælpe klubben som træner, holdleder, 
hjælpere til de forskellige udvalg vi har i klubben, samt mange andre opgaver, hvor man 
ikke behøver at have den store håndboldviden. 
Så hvis der er nogen der har lyst til at bidrage (hvilket vi håber) er i altid velkommen til at 
kontakte mig på mobil 23728297 
 
Formand René Holbøll 
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U - 10 piger i sommerhus 
 

12 glade piger har været i sommerhus i den første weekend i marts. 
Humøret var højt da vi drog fra Videbæk fredag eftermiddag.  

Svømmebadet er altid et stort hit. Efter svømmeturen blev der serveret aftensmad og 
derefter var der stort slikbuffet. Efter masser af slik kom der film på tv'et, og efter endnu 

en tur i svømmebadet, var pigerne meget trætte og der var ro omkring kl. 23.00. 
Efter en god nat søvn og morgenmad, var det tid for endnu en tur i badet.  

Derefter gik turen til havet for at få lidt frisk luft. 
Efter rengøring gik turen tilbage til Videbæk efter en  

dejlig tur i Håndboldens Venners sommerhus. 
Hilsen U - 10 piger 

 

   

Sponsor & aktivitetsudvalg 2013 
 
Vi i sponsor & aktivitetsudvalget, arbejder løbende med at skaffe penge til Videbæk 
Håndboldklub, gennem sponsorer, juletræs-salg, gågademarked, ”grib telefonen” og 
diverse andre arrangementer. Det er et stort stykke arbejde hvert år at samle 
sponsorater sammen. Især disse sparertider, har gjort vores arbejde ekstra vanskeligt. 
Derfor må/vil vi gerne opfordre alle medlemmer af håndboldklubben og deres forældre, 
at hvis de har idéer til hvordan vi kan gå nye veje, for at tjene en skilling til klubkassen, 
og på den måde holde kontingentet nede. 
 
Vi har i denne sæson, lavet et nyt samarbejde med www.clubwebshop.dk som gerne 
skulle generer omsætning. Kig derind der er masser af gode tilbud. 
Vi har afholdt ”grib telefonen” hos Vestjylland Forsikring, hvor arrangementet gik ud på 
at skaffe nye kunder til Vestjylland Forsikring, et arrangement som gik over alt 
forventning. Skulle du/dine forældre have lyst til at få et besøg fra en af Vestjylland 
Forsikring’s assurandører, så kontakt os fra sponsor udvalget, vi vil så sørge for at din 
forespørgsel kommer videre. 
 
Forsat go’ sæson – vi håber på masser af nye forslag til aktiviteter. 
 
På sponsor- & aktivitetsudvalgets vegne 
 
Jan Henriksen 
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EN NY UDFORDRING! 
 
Det startede med at jeg, til opstartsmøde for trænere blev spurgt om jeg havde lyst og 
tid til at træne damesenior holdet. Jeg fik nogle dage og tænke over det, jeg var klar 
over det ville blive en udfordring for mig, da jeg kun før har trænet børnehold. Da jeg 
havde tænkt over det, sagde jeg ja, men at de måtte bære over med mig. 
Vi kom i gang med at træne, vi træner hver torsdag fra 19-20:30 ca. Vi var meldt til i 
landspokalturneringen og vandt den første kamp, anden kamp tabte vi mod 
jyllandsserieholdet fra Bramming. Vi gik så videre i Vestjyllands Forsikrings Cup, der 
mødte vi Give som spiller i serie 1 vi spillede i serie 2 vi spillede en god kamp, men tabte 
desværre. 
Turneringen i JHF startede også op og vi spillede i serie 2 før jul og tabte kun en kamp 
og endte som nr. 1 i vores pulje, det var meget fedt, men vi vidste jo også alle at det ville 
blive svært efter jul i serie 1, det har det også været indtil nu med nul sejre desværre, 
men kampene er spændende alligevel og der bliver fightet. 
Jeg synes det er meget sjovt og hyggeligt at komme i hallen hver gang og alle pigerne 
har taget godt imod mig, tak for det og tak til Helle Holbøll for et godt samarbejde. 
 
            Lars Barde 
 

Tak for denne sæson og vi ses 
igen i sæson 2013/2014 

 
Med denne sidste Spiloppen for denne sæson, vil vi gerne i bestyrelsen sige mange tak 
for endnu en fantastisk sæson. Vi ser tilbage på en sæson med mange gode oplevelser 
og håber at alle personer i eller omkring klubben har hygget sig sammen i de mange 
timer en håndboldsæson nu varer. 
For nogle hold vil der blive lavet en sommertræning i hallen, læs mere om det på 
klubbens hjemmeside. Det er også for nye der er interesseret i håndbold eller nogen 
som du kender, giv alle et praj om tilbuddet. 
Jeg håber at vi alle ses igen efter sommerferien til en ny sæson. 
 
På vegne af bestyrelsen. 
 
René Holbøll 

Redaktionen består af følgende: 
 

Lilli Tobiasen, Helle Christensen, Steffen Kousgaard og Mette Kousgaard. 
Ved kontakt, ring 51 20 03 19 eller mail mettekep@hotmail.com 

Selv om sæsonen er ved at være slut, så husk at I stadig 
kan følge med i hvad der sker i klubben på hjemmesiden: 

www.vfhaandbold.dk 


