BERETNING - sæsonen 2019/20.
Der absolut ingen tvivl om, at når man tænker tilbage på sæsonen 2019/20, så tænker man
CORONA, som jo gjorde, at både landet OG håndbolden lukkede ned d. 11. marts 2020 - og
ikke mindst fik så store konsekvenser med aflyst påskestævne for ungdommen, aflyste strandhåndboldstævner, håndboldskole og - camp, samt afsluttende mesterskaber, OG turneringen blev stoppet
midt i sæsonen, og alle hold blev placeret, hvor de lå i rækkerne pr. 11/3.
Det var virkelig en våd klud i ansigtet på os alle. Alligevel er det meget imponerende, så mange aktiviteter
der skete under Corona, og da vi endelig måtte gå i gang udendørs. Trænerne har været vildt kreative og
igangsat mange gode og spændende aktiviteter både med video, live-træninger, programmer osv.
Roskilde Håndbold blev også hårdt ramt på økonomien, idet rigtig mange af vores indtægtsgivende aktiviteter som bl.a. DM, strandhåndbold, håndboldskole og Roskilde Festival blev aflyst - vi manglede hele ca.
650.000 kr. Men besparelser, tilskud fra Statens hjælpepakke, nye aktiviteter, tilskud fra fonde og pulje,
sponsorstøtte og ikke mindst alle de medlemmer og venner af klubben, som støttede os enten med kontanter eller via støttebluserne gør, at vi med en stram styring og flere indtægtsgivende aktiviteter forventeligt
kan fortsætte sæsonen 2020/21 på samme niveau som den forgangne sæson.
KÆMPESTOR TAK til alle jer, der i en svær tid støttede os - det beviste, at fællesskabet og sammenholdet i
og omkring vores fantastiske klub bare fungerer.
OG sæsonen 2019/20 var da også meget mere end Corona-tiden :
Rent sportsligt var sæsonen 2019/20 bare forrygende flot. Det går supergodt i både ungdoms- og senior-trupperne – der er kommet mange nye spillere, og spillerne udvikler sig, samtidig med at holdene klarer sig kanonflot. Det er så fantastisk at gå en tur rundt i hallerne under truppernes træning i
både haller, gange og styrkelokale, hvor der summer og emmer af glæden ved at træne, udvikle sig,
gå max. til den med flot indstilling og ikke mindst hygge sig med sine holdkammerater. Det har givet
sig udslag i utrolig flotte placeringer for alle hold, hvad enten det er en trups første-, andet- eller tredjehold. Der er simpelthen så meget talent i hele ungdomsafdelingen, hvilket bl.a. kan ses på placeringerne og ikke mindst på alle de Roskilde Håndboldspillere, der er udtaget til HRØ- og DHF-træninger.
JULETUREN 2019 til Midtjysk JuleCup bragte mange sejre med bl.a. 3 GULDMEDALJER, en 2. plads, 3
placeringer som nr. 3 - 4., en B-finalesejr og ikke mindst en fantastisk tur med masser af hygge på
tværs af trupperne. Jo, Roskilde blev i meget høj grad sat på landkortet og også det europæiske landkort, både sportsligt og socialt.
Det er også dejligt at se, at der på vores seniordivisionshold er så mange egne talenter samtidig med,
at vi er begyndt at tiltrække dygtige spillere udefra. Begge 1. divisionshold klarede sig virke fint i 1.
division med nogle meget velfungerende divisionsarrangementer. Vi må virkelig sige, at træningen i
elitecentrene højner niveauet også på bredden. OG så er det jo stadig dejligt at se de mange Roskilde
Håndboldspillere, som klarer sig fint på divisions- og ligahold, rundt omkring i hele Danmark (OG udlandet ), samt på landshold !
Strandhåndboldsæsonen sommeren 2019 bragte som sædvanlig rigtig mange dejlige timer på stranden med superflotte piruetter, vip, to points-scoringer og ikke mindst sejre – OG så fik vi jo en EMGULDVINDER og to WORLD Beach Games-vindere på det danske kvindelandshold – STORT TIL LYKKE
til Maria Faurhøj og Frederikke Lærke, sidstnævnte blev også kåret til turneringens MVP – most valuable player og en plads på All Star-holdet, samt ved Idrætsfesten prisen som Roskildes bedste seniorpræstation i 2019 ! I det hele taget blev Idrætsfesten 2020 et kæmpe højdepunkt for Roskilde

Håndbold, idet vi udover Frederikkes pris også fik Beierholms talentpris til U 19 drenge og kåret til
ÅRETS IDRÆTSKLUB i Roskilde Kommune !
Der skal ikke herske tvivl om, at samtræningerne op/ned/ på kryds og tværs, træning i elitecentrene
og det nye initiativ – talentudviklingscentrene for efterskoleeleverne og de bedste U 15 og U 17-spillere – er med til at højne niveaet for de involverede spillere. Den fysiske træning, der målrettet foregår, helt fra barnsben af, er også med til at sørge for, at vores spillere er bedre rustet til en håndboldtilværelse og bliver en dygtigere håndboldspiller forhåbentlig længere tid og uden skader. Fra U 15
går vi udover den skadesforebyggende og fysiske træning også i gang med decideret styrketræning i
vores meget fine styrkelokale, som herrerne har opgraderet i løbet af foråret med bl.a. fjedrende og
almindeligt nyt gulv, inddeling i stationer osv., så det bare er mega-velfungerende ! Der er virkelig
lagt mange timer i fællesskabets interesse.
Superflot arbejde !
At det går så kanongodt i Roskilde Håndbold skyldes ikke mindst vores formidable trænere og ledere,
som udfører en kæmpestort og superflot indsats. TUSIND TUSIND TAK til jer TRÆNERE og ledere omkring holdene, I har været og er virkelig på overarbejde i denne Coronatid ! OG I formår både at udvikle og udfordre spillerne, samtidig med at det sociale også bliver prioriteret, både i den enkelte trup
OG på tværs i hele klubben. Vigtigheden af fællesskab og sammenhold i hele klubben kan simpelthen
ikke pointeres nok.
Til alle jer forældre skal der også lyde en stor tak for jeres flotte, flotte opbakning, det betyder virkelig
meget for os, at I altid er der og bakker op på en supergod måde og stoler på, at vi har en klar plan og
vision og arbejder på at udvikle alle spillere og hold samtidig med fællesskab og sammenhold gennem
hele klubben fra lille til stor !
Rent organisatorisk er der også rigtig meget, som fungerer bedre. Vi har fået mange flere ledere i
gang bl.a. i bestyrelsen, i sponsorudvalget, omkring divisionsarrangementerne, tøj, fremtidens festivaldeltagelse, fælles træningsweekend for hele klubben m.m. Vi har fået en ny flot hjemmeside op at
stå, OG på mange andre fronter fået flere ledere i gang, bl.a. omkring webshops, døm-selv-dommere,
webshop osv. DEJLIGT. Også på sommerens 2019- festival deltog vi fuldtalligt, desværre gjorde bl.a.
en flytning af udgang til campingområdet, at vi kun lige fik et minimalt plus ved Roskilde Festval 2019.
Et festivaludvalg har evalueret, samarbejdet med Roskilde Festivals ledelse og videreudviklet vores
deltagelse, så vi i foråret var klar i en ny udgave med ny placering og et flot nyt set up i 2020, som Coronaen desværre aflyste, men som vi glæder os til at afprøve ved Roskilde Festival 2021.
I det hele taget meget stor ros til alle lederne, I har gjort en kæmpe indsats og gjort en forskel !
Sponsorudvalget fortsætter med at optimere deres arbejde med mange nye sponsorer, netværksmøder og andre fine initiativer – vi har bl.a. fået ny tøjsponsor i Craft og samarbejde med Best Sport. Vi
håber meget, at samarbejdet med det nye tøjfirma kommer til at fungere perfekt i den nye sæson
med flot spilletøj og en velfungerende webshop til stor glæde for medlemmerne. Boldsponsor Molten og Kaiser Sport ( som nu overgår til den lokale Snow Fun ) med bl.a. sko, rådgivning, såler osv. har
absolut være med til at højne det sportslige i klubben. Det har alle de andre sponsorer også, vi er meget glade for vores supergode hovedsponsorer, stjernepartnere, ja, alle de over halvtreds sponsorer.
KÆMPESTOR TAK til jer for den flotte opbakning. Vi glæder os til fortsat og udvidet samarbejde i
2020/21.
Vi er også virkelig glade for samarbejdet med Roskilde Kommune, både som prioriteret idrætsgren i
Roskilde som eliteidrætskommune og ved eliteaftalen. Der er ingen tvivl om, at dette samarbejde i
meget høj grad har været med til at udvikle Roskilde Håndbold både med udviklingen af talenterne,
resultatmæssigt, på divisionsplan m.m. bl.a. ved morgentræning tirsdag og torsdag morgen for

talentklasseleverne på Himmelev Skole og elever på ungdomsuddannelserne, men også samarbejdet
med Team Danmark, deres talentstrategi, Det aldersrelaterede træningskoncept, ” The Danish Way ”,
DHF, elite- og talentrådet, elitekonsulenten og forvaltningen, som i meget høj grad har været med til
udfordre os og på den måde videreudvikle os. Vi håber, at fremtiden vil bringe os tættere på det
sportscollege, vi så utrætteligt har arbejdet på at få op at stå i Roskilde gennem årtier.
Samarbejdet med Roskilde Kommune har ikke kun omhandlet eliten, vi har også været med i mange
Åben Skole-projekter, arbejdet på at bolden ind på skolerne og også i undervisningen, samarbejdet
med Roskilde Tekniske Skole, institutioner mm. Det er også vigtigt for os at tage et socialt ansvar og
integrere udsatte og foreningsuvante børn og unge. Bl.a. begyndte vi her i sommeren 2020 et større
projekt med sommerferieaktiviteter ude i 2 boligområder med tilbud om at spille bold, hvor vi laver
boldaktiviteter for områdets børn og unge, for derefter af integrere og på længere sigt fastholde dem
og deres familier i vores fantastiske forpligtende fællesskab. Det vil vi udbygge og arbejde videre med
i de kommende sæsoner. I Roskilde Håndbold er bredden nemlig også vigtig, der skal være plads til
alle, ikke kun eliten og talenterne.
At det sportsligt går supergodt i Roskilde Håndbold er ikke til diskussion !
MEN vi er ikke tilfredse. VI VIL MERE !!!
Før sommerferien igangsatte vi en stort arbejde omkring de næste 5 - 10 års visioner og målsætninger, samt ikke mindst de handlinger, som skal til for at nå derhen. I efteråret 2020 vil vi stræbe efter,
at ledere, trænere, spillere og forældre blive involveret i dette arbejde, som vi glæder os til at videreudvikle ” The Roskilde way ”. I første omgang har visionsarbejdet og Coronatiden udmøntet sig i et
nyt logo, eller rettere ny tekst på vores logo, så det passer meget bedre til vores klub anno 2020 :
Stærkere sammen !

Traditionen tro kan I herunder læse om de enkelte trupper og holds bedrifter i sæsonen 2019/20, ind til Coronaen satte en stopper for de almindelige håndboldaktiviteter, og vi måtte aflyse DM, strandhåndboldstævnerne, håndboldskolen og - campen OG ikke mindst en aflyst påsketur for ungdommen.
Udgangspunktet for gennemgangen af holdene er placeringen pr. 11/3 - 2020 :
DAME 1. og 2. division :
Damernes 1. hold ligger lige nu på en 5. plads med kun 2 point fra nr. 3, OG så mangler de 2 kampe i forhold til modstanderne, så en rigtig fin slutspurt bragte håb om en top3 -placering. Dame 1 + 2 og nogle af U
19-spillerne træner sammen i elitecentret på damesiden med supergod træning og intensitet. 2. divisionsholdet har været meget præget af skader, men har fået stor hjælp af 1. og 3. holdsspillere. De sluttede med
at redde sig i 2. division, hvilket vi er meget glade for.
DAME kvalifikationsrækken og dame serie 3 :
3. hold damer rykkede sidste år op fra serie 1 i fuldstændig suveræn stil, og den stil har de fortsat også som
nyoprykkede og lå det meste af sæsonen på en meget flot 1. plads. På holdet er der rigtig mange spillere,
som har spillet ungdom på højeste plan i Roskilde Håndbold, hvilket man absolut kan se i kampene. I den
sidste kampe før Coronapausen tabte holdet en enkelt kamp og sluttede sæsonen på en 2. plads.

4. hold damer er mange spillere med flere helt nye, som træner og hygger hver onsdag. I turneringen sluttede de på en flot 2. plads i dame serie 3.
HERRE 1. og 3. division :
Begge hold rykkede jo op i sidste sæson med masser af egne unge talenter, som virkelig har gjort det flot i
1. division på trods af sidstepladsen med flotte sejre ude mod Tønder + hjemme mod HEI og har spillet
mange tætte kampe bl.a. mod topholdene TMS og Midtjylland. Der bliver trænet flittigt sammen med U 19
drenge liga-holdet og 3. division i elitecentret, og flere af de unge U 19-drenge har haft debut på 1. divisionsholdet. 3. divisionsholdet ligger på en 9. plads, men en del skader bl.a. på førsteholdet har gjort, at 3.
division i nogle kampe har måttet afgive spillere opad. Men humøret er højt i truppen, og 3. divisionsholdet
sluttede på en fin 7. plads ud af 12 i det første år i rækken.
Den unge trup og det store talent i hele elitecentret lover supergodt for fremtiden !!
HERRE SERIE 2 :
Herre serie 2 –rækken har været meget lige, og selv om herre serie 2 holdet træner mere end nogensinde,
nemlig 2 gange om ugen + har spillet en masse træningskampe, ja, den ene dag spillede de mod 2 hold
samtidig, da der pludselig dukkede hele 2 træningsmodstandere op ! Holdet kæmpede hårdt i 2. halvdel, og
endte på en fin 4. plads. I HRØ-Cuppen har holdet vundet puljen og spillede mange virkelig gode kampe.
U 19 drenge liga : Som noget nyt til denne sæson er der blevet lavet en ligarække med 10 hold, som spiller
en lige-ud-turnering hele sæsonen – hvor nr. 1 + 2 går til DM. OG vores meget talentfulde U 19 drengehold
er naturligvis placeret i ligaen, hvor de har spillet mange flotte kampe, senest blev rækkens nr. 6 Furesø
slået med hele 13 mål – Roskilde ligger lige nu på en 4. plads. U 19-holdet spillede derudover også kampe
på henholdsvis 1. og 3. division, ligesom de træner i elitecentret sammen med herre 1. og 3. division –
dette er virkelig med til at udvikle U 19 drengene og gøre dem klar til seniortilværelsen.
U 19 pige 1. division : U 19 pigerne har klaret sig så fint i 1. division, at de i 2. halvdel kvalificerede sig til 1.
division A. Enkelte U 19 piger træner og spiller med dame 1. og 2. division, samtidig med at U 19 pigerne
også træner med U 17 piger og kvalifikationsrækkeholdet. At spillerne spiller og samtræner på flere hold
gør integrationen mellem U 17 til damerne rigtig god. Til Midtjysk Julecup spillede pigerne et superflot
stævne og vandt finalen sikkert og dermed hele stævnet.
U 17 pige 2. division : U 17 pigerne har i sæsonen 2019/20 haft mange spillere på efterskoler, men har alligevel klaret sig så fint, at de med en flot 2. plads er rykkede op i 1. division B efter jul. U 17 piger træner og
spiller med U 19 piger og kvalifikationsrækkeholdet, så der altid kan gennemføres en god træning og spilles
på flere hold. Der er blevet arbejdet hårdt for at få spillerne hjem igen fra efterskolerne, og heldigvis
komme rigtig mange retur til Roskilde !
U 17 drenge 2. division : Også på U 17 drengeholdet var der rigtig mange spillere på efterskole, men alligevel havde vi et fint U 17 drenge- hold, der lå i 2. division. U 17 drengene træner både sammen med U 15
drengene, og enkelte træner med hos U 19 drengene. Flere af U 17-drengene er også aktive som medtrænere i ungdomsafdelingen. Talentudviklingscentret har været med til at højne niveauet på træningen, bevare kontakten til spillerne og været med til at sørge for, at næsten alle spillere på efterskole kommer retur
til Roskilde til sæsonen 2020/21.
U 15 pige-truppen : U 15 pigerne har 2 hold placeret i henholdsvis 1. og 2. division. 1. holdet i den øverste
række har været aldeles suveræne og vundet 1. division sikkert før jul - og efter jul har de fortsat det flotte
spil bl.a. mod fynske hold. Da der ikke er officielt DM mere i U 15 rækken, skulle der i stedet arrangeres et
forbundsmesterskab ala Final 4 som sæsonafslutning, hvor det var helt sikkert, at Roskildes piger havde
kvalificeret sig !!! Andetholdet har også klaret sig fint med mange gode og lige kampe, der har resulteret i,
at de sluttede midt i rækken.

U 15 drenge- truppen : Selv om der også i U 15 drenge-truppen er nogle spillere på efterskole har Roskilde
alligevel 3 hold – og alle 3 hold har klaret sig så flot, at 2 hold skal spille 1. division og 3. holdet i 2. division,
altså i de 3 øverste rækker. Kanonflot ! 1. holdet vandt før jul 1. division og fortsat efter jul det suveræne
spil og var ved Corona-afslutningen ubesejrede efter 10 kampe med en plusscore på hele 85 mål !! Også de
ville have været klar til det afsluttende final 4-stævne. 2. holdet bestod for størstedelens vedkommende af
rigtig mange 1. årsspillere og sluttede flot midt i rækken i den andenbedste række 1. division B, mens 3.
holdet sluttede på en flot 2.plads i 2. division.
U 13 pige – truppen : U 13 pige- truppen er bare blevet større og større i løbet af sæsonen, de har haft 3
hold med i turneringen og med nye spillere derudover deltaget i C-stævne. Førsteholdet ( også kaldet ”Rejseholdet ” ) har efter 1000 km’s kørsel til udebanerne før jul kvalificeret sig til AA-rækken, hvor de har fejet
al modstand til side og lå på en klar førsteplads. Det blev også i september til en flot stævnesejr ved Rudersdal CUP. 2. holdet vandt FLOT deres række før jul og rykkede op i den 2. bedste række U 13 A. Også 3. holdet rykker en række op med en fin 2. plads til U 13 B. Et hold i hver af de 3 øverste rækker, SÅDAN, piger !
U 13 drenge – truppen vil ikke lade pigerne noget efter, hverken i kvantitet eller kvalitet, så også i U 13
drengetruppen har alle 3 hold placeret sig til de 3 øverste rækker U 13 AA, U 13 A og U 13 dr B via 3 fine
andenpladser i puljerne. Der er kommet dejlig mange nye spillere, både helt nye spillere og spillere fra andre klubber. Ligesom vi har spillere fra andre klubber, der kommer 1 – 2 gange om ugen og træner med
samtidig med, at de fortsat spiller kampe i egen klub. U 13 drenge AA overraskede alle og sluttede på en
delt førsteplads, der også havde givet adgang til kvartfinalerne om mesterskabet. U 13 drengene spillede et
meget flot Lalandia-stævne med en flot finaleplads og 2. plads som resultat.
U 11 pige – truppen : U 11 pigerne har også 3 hold med masser af dygtige spillere, der både træner med
hinanden, med U 13 piger og med U 11 drenge. Førsteholdet har suverænt vundet U 11 pige A-rækken
både før og efter jul, spillet sig i pokalfinalen og vandt Lalandia Cup efter en superspændende finale. De to
andre U 11 –hold klarer sig også fint og udvikler sig hele tiden, der er også i denne trup kommet mange nye
spillere. Pigerne spiller efter jul i U 11 pige AA, U 11 pige B og C-rækkerne, ligesom de til Midtjysk Julecup
deltog med 3 hold, hvor 1. holdet var aldeles suveræne og vandt alle kampe, også finalen stort på flotteste
vis.
U 11 drenge – truppen : U 11 drengene spillede i både U 11 og U 10 drenge A, og sammen med U 9-drengene i U 10 drenge C. Det har betydet meget for U 11-drengene, at de både har spillet i U 11 og U 10
drenge A-rækken, som har givet udfordringer til alle, at alle har spillet mange pladser, og mange har skullet
tage ansvar. I anden halvsæson spillede holdene i U 11 drenge AA, U 10 drenge AA og U 11 B-rækken. Til
Lalandia Cup 2019 var U 11 drengene helt overlegne og vandt alle kampene i flot stil, ligesom de i vandt
Midtjysk Julecup med en superflot finalesejr over HØJ.
U 9 drenge og piger :
I den nye inddeling i ulige årgange har vi fået U 9-spillerne som en enkeltårgang, og derfor træner U 9 piger
og drenge sammen, mens vi har valgt, at de spiller henholdsvis U 10 drenge og pige C sammen med U 10spillerne, så de spiller på stor bane ligesom resten af ungdomsafdelingen. Også blandt U 9-spillerne er der
mange talenter, som vi glæder os til at følge de næste mange år.
Børnehåndbolden :
Tumlinge, mini og turbomini træner hver mandag i hal B med masser af leg, skud, spil, kast, hop, balance,
koordination med masser af humør. I december havde vi besøg af hallens nisser, som fik fine tegninger af
børnene og masser af sjov håndbold, ja, nisserne var så tilfredse, at de til sidste træning havde lavet en sjov
bold-bane med pebernødder og klementiner bagefter. Vi har også været ude at spille kampe til ministævner – OG hold nu op, hvor er der bare så mange dygtige spillere, som hygger sig med minihåndbold !!

Multihåndbold/ Lykkekids :
Multihåndbolden udvidede sig i sæsonen 19/20, idet vi indgik samarbejde med Lykkeligaen og dette håndboldfællesskab for børn og unge med et udviklingshandicap. Målet er, at udover hygge, leg og glæde ved
træningerne, så skal vi også ud at spille nogle kampe !

Jamen, vi kan da kun glæde os til en endnu mere forrygende 2020/21 med udvikling, glæde, sjov, hygge,
sammenhold, fællesskab og FANTASTISK HÅNDBOLD for ALLE, både elite og bredde !
STOR TAK til ALLE medlemmer, trænere, ledere, sponsorer, forældre, familier, kommunen, venner af
klubben for alle de dejlige timer sammen i sæsonen 2019/20 ! I kan være helt sikre på, at vi er superglade for den kanonflotte sæson 201920, men at vi vil mere, vi vil sammen med jer videreudvikle Roskilde Håndbold på alle fronter og for ALLE !
Til allerallersidst skal der her fra formandsstolen lyde en ekstra tak til bestyrelsen. I yder en meget stor
og virkelig kvalificeret indsats, som er så vigtig for, at vi i Roskilde Håndbold er i stadig fremdrift !
PÅ gensyn i hallerne.
Lisbeth Klarskov.

