
Beretning 2018/19  ved Lisbeth Klarskov : 
 
VAGN JENSEN - et æresmedlem er gået bort. Utallige er de timer, Vagn har brugt i 
Roskilde Håndbold, især omkring bolde, materialer, men så sandelig også som hold-
leder for bl.a U 18-trupperne. Der er bare så mange gode og sjove minder fra et 
kæmpestort og flot engagement og arbejde i RH 33, Roar og Roskilde Håndbold. 
TAK fordi du altid var dig ! 
Æret været Vagns minde. 
 
Sæsonen 2018/19 har bl.a. budt på : 
 
Mange flere LEDERE.... 
Et af fokuspunkterne har været at få flere ledere i gang. OG det er i meget høj grad 
lykkedes. Vi har fået styrket bestyrelse, så den bestod af 7 medlemmer. I den for-
bindelse skal der rettes en KÆMPESTOR TAK for det meget store og flotte arbejde, 
der er blevet udført i bestyrelsen. 
 
Vi har fået et meget velfungerende og aktivt sponsorudvalg op at stå, som både har 
fået mange nye sponsorer, men også fået en rigtig fin organisation op at stå, samt 
sponsorpleje og begyndt at holde gode netværksmøder. 
 
Divisionsarrangementer er blevet højnet og også her, er der blevet nedsat et rigtig 
godt udvalg. 
 
Sponsorudvalget har udover ” almindelige ” sponsorkontrakter også været med om-
kring arbejdet med at finde en ny tøjsponsor. Valget faldt på det amerikanske sports-
firma Capelli, som gerne vil ind på det danske håndboldmarked, og Roskilde Hånd-
bold er dermed første håndboldklub i Danamrk med Capelli. I forbindelse med over-
gangen fra Hummel til Capelli er der også blevet nedsat et Capelli- og tøjudvalg, som 
skal tage sig af både samarbejde med Capelli, tøj, sponsor på tøjet, webshoppen 
osv. OG andre materialer. 
Vi er også superglade for aftalen med MOLTEN-bolde, så Roskilde Håndbold bliver 
forsynet med de gode MOLTENbolde, harpiks, tape m.m. 
Endelig har vi også indgået sponsoraftale med KAISER SPORT, som både skal råd-
give vores spillere mht de rigtige sko, såler, indlæg osv., samt klæde vores trænere 
bedre på til den fysiske skadesforebyggende træning, alt sammen for at undgå ska-
der. 
 
I sæsonen 2018/19 blev Roars Venner nedlagt, og klubhuset og arrangementer er 
hermed overgået til selve klubben. Der vil i den kommende sæson blive nedsat et 
klubhusudvalg. 
 
Arbejdet i bestyrelsen har også budt på igangsættelse af et meget nødvendigt ar-
bejde med en ny hjemmeside, som i løbet af efteråret 2019 vil se dagens lys. 
 
 
2018/19 bød også på STORE ARRANGEMENTER. 
I foråret blev Roskilde valgt som arrangør af U 16 og U 18 drenge DM, et arrange-
ment som trak fulde huse i Roskilde Hallerne, hvor begge tribuner var i brug med 
mellem 1500 og 2000 tilskuere til finalerne. Alt klappede, både kampafviklingen, 



bespisning, overnatning og ikke mindst PR. Roskilde Håndbold fik stor ros for et 
FREMRAGENDE og FORRYGENDE flot DM. 
 
Den 1. juni 2019 blev en meget travl dag for klubben, idet vi både var medarrangør af 
en dame-kvalifikationskamp OG beachhåndbold på Vallensbæk Strand. Heldigvis 
bakkede hele klubben op, så Roskilde Håndbold på fornemste vis klarede både 
LANDSKAMP, bod på stranden, opsætning og nedtagning af strandhåndboldbaner ! 
 
Endelig gav herrernes 2. plads i 2. division nogle forrygende OPRYKNINGSKAMPE, 
der understregede den unikke FÆLLESSKABSFØLELSE, der er i Roskilde Håndbold 
– OG IKKE MINDST UNDERSTREGEDE det fantastiske løft, herresiden har taget !! 
 
Skolearrangementer har vi også haft virkelig mange af, så rigtig mange klasser har 
fået præsenteret håndbold og både fået ideer til at få  bolden ind i skolen og ikke 
mindst bolden helt ind i undervisningen. 
 
DET SPORTSLIGE... 
Sæsonen 2018/19 blev sportsligt virkelig fantastisk, selvfølgelig pgra oprykningerne 
for herrernes vedkommende til 1. og 3. division og dame 3’s oprykning til kvalifikati-
onsrækken. OG glæden er endnu større af, at 80 % af spillerne er fra egen ungsoms-
afdeling !! MEN også resten af klubbens flotte resultater – ungdomsafdelingen fik 
også superflotte resultater : 

- U 15 drenge vandt sølv ved det officielle DM i GOG 
- Mange andre Roskilde ungdomshold lå i den absolutte top i Østdanmark 
- Utallige stævnesejre for hele ungdomsafdelingen ved stævner i hele Dan-

mark, både opstarts- og de kæmpestore internationale jule- og påskestævner 
- Rigtig mange spillere udtaget til forbundstræning. I det hele taget rigtig 

mange talenter på vej både på drenge- og pigesiden. OG op til sommeren 
2019 fik vi en del nye unge spillere både til U 19 og 1. holdet, dejligt, at talen-
ter udefra er begyndt at søge Roskilde Håndbold, så vi ikke kun sender talen-
ter videre til liga og 1. divisionshold i hele landet.  

- Så både kvantitets- og kvalitetsmæssigt supergod sæson med 783 med-
lemmer pr. 31/12-2018 

- Fortsat STOR børnehåndboldafdeling under 9 år 
- Beachhåndbolden blev igen en kæmpesucces med masser af hygge og igen 

sejre på stranden !! Desværre druknede DM i regn og torden, hvor Roskilde 
ellers havde 5 hold med. 

- Roskilde som eliteidrætskommune – vi har et kanongodt samarbejde med 
kommunen omkring elite- og talentarbejdet, både omkring eliteaftalen og ta-
lentarbejdet, hvor samarbejdet helt sikkert er med til at løfte Roskilde Hånd-
bold. 

 
MEN vi stopper ikke her - vi vil mere : 
Nye initiativer : 
- døm selv dommere/ flere dommere. Præsentere de unge spillere for dommerkarri-
eren også.... Niclas Nygaard 
- intern/ ekstern målmandsskole og intern målmandstræning 
- talentudviklingscenter for de største talenter på U 15 og U 17, samt efterskoleele-
verne både på drenge- og herresiden 
- fælles træningslejr aug 2020 
- fortsætte arbejdet omkring oprettelse af et sportscollege i Roskilde 



- fælles arrangementer i klubhuset  
- velfungerende webshop 
 
Kommende udvalg :  
Hjemmeside 
Klubhus 
PR 
 
ENDNU en SPÆNDENDE SÆSON i vente !!!! 
 
 
 
EVENTUELT : 
 
TAK til IB..... 
Ib Christoffersen stopper som formand i Roskilde Håndbold. 
Ved aftenens generalforsamling valgte Ib Christoffersen efter 11 år at stoppe 
som formand. Ib har gjort et meget stort arbejde for Roskilde Håndbold, hvor 
hans arbejdsområder primært  har været så vigtige områder som økonomi og 
Roskilde Festival. Vi siger TUSIND TAK og rigtig god vind fremover !! 

Samtidig skal der også lyde et stort tak til Henrik Andersen, som også takkede af 

pgra. en øget arbejdsbyrde. 


