
 

HALVÅRSNYTÅRSSTATUS Roskilde Håndbold 2020/21. 

 

 

Under de svære forhold er det meget imponerende at følge holdene, som virkelig har leveret kanonflotte 

resultater. Det kan I kan læse mere detaljeret om herunder : 

LYKKEKIDS og BØRNEHÅNDBOLDEN : Baby- og minihåndbold og tumlinge, samt Multi/Lykkekids. 

Multihåndbold for børn og unge med udviklingshandicap er blevet en del af Lykkeligaen, men fungerer el-

lers som de sidste 7 sæsoner med masser af sjov, hygge, boldøvelser og spil. Her i december var vi så hel-

dige at modtage dejligt mange materialer fra Rotary. Det er vi superglade for, og der skal lyde en meget 

stor tak til Rotary. 

De 1 – 7-årige drenge og piger har heldigvis også kunnet træne – OG har nået hele 2 gange at spille mini-

stævner med 2 kampe hver gang. Det er bare så fantastisk at se glæden hos børnene med legen og spillet 

med verdens bedste legetøj : BOLDEN. Vi nåede inden decembers nedlukning at stifte bekendtskab med de 

nisser, som bor i hallens kælder – vi håber, de holder sig vågne lidt ind i 2021, så vi kan nå at spille og un-

derholde dem lidt mere ! 

 

U 8 – 9 drenge og piger. 

Der er fuld gang i U 8 – 9 piger og drenge, som træner og spiller sammen både på minibaner og en hel 

håndboldbane med masser af skud, hop, spring, kast, løb og spil. Der er dejlig mange spillere med masser af 

talent. Vi har jo i år forsøgt os med at samle U 8 og 9, så det passer med de øvrige årgange højere op i ung-

domsafdelingen. Om vi fortsætter med dette, vil vi evaluere på efter sæsonen 2020/21. U 8 - 9 piger og 

drenge har spillet rigtig mange fine kampe, hvor U 8 spiller ministævner, og U 9 bliver afviklet på kortbane. 

U 8 fortsætter efter nytår med at spille minikampe, mens U 9 skal spille i U 9-rækken for drenge og piger.  

 

U 11 piger og drenge. 

U 11 piger er en flok herlige og dygtige piger, hvor der er kommet mange nye spillere til – og vi udvider der-

for til 3 hold efter nytår. U 11 pige 1 har spillet mange flotte kampe, vundet dem alle sammen og er rykket 

op i U 11 pige A, mens U 11 pige C også har gjort det fint, de er blevet nr. 2 og skal spille I B-rækken i 2. 

halvdel. Derudover har vi også tilmeldt et C-hold. 

Om onsdagen træner U 11 pigerne sammen med U 11 drenge årgang 2010, mens årgang 2009 drenge træ-

ner med U 13 drenge 2 + 3 om torsdagen. Netop denne samtræning giver udfordringer til alle og sikrer ud-

vikling for både U 11 drenge og piger, samt U 13.  

U 11 drenge 1 har vundet A-puljen helt suverænt med store sejre og skal i 2. halvdel deltage i den øverste 

række AA, hvor de er blevet placeret i række med både Maribo og Nakskov, så de er blevet udnævnt til 

vore nye Rejsehold ! 2. holdet er også blevet nr. 1 i puljen og rykker op i B-rækken. En forrygende trup med 

drenge, der bare elsker at træne og spille håndbold !! 

U 13 piger og drenge. 

34 supergode, glade og træningsivrige piger udgør vores U 13 pige-trup, og de har haft et hold både i A-, B- 

og C-rækken. U 13 pige 1 har spillet over al forventning med dejligt presspil, flot forsvar og masser af fight 

og placeret sig på en flot 2. plads, der gør, at de skal spille i den øverste AA-række. 2. og 3. holdene har 

også gjort det superfint med en 3. og 4. plads, der gør, at de fortsætter i B- og C-rækken. 



U 13 drengene har også haft 3 hold i A-, B- og C-rækken, som alle er endt i toppen. 1. holdet har spillet alde-

les forrygende tempofyldt håndbold, vundet alle kampene overbevisende med en målscore på 191 – 95 i 6 

kampe, og også 2. holdet har været suveræne og ubesejrede med en plusscore på 64 i de 6 kampe. 3. hol-

det sluttede på en delt førsteplads á point med HSG 91. Alle 3 hold har dermed kvalificeret sig i de 3 øver-

ste rækker AA, A og B i 2. halvdel.  

U 15 piger og drenge. 

Også U 15 piger har 3 virkelig dygtige hold, der bare træner supergodt både i hallen og til den fysiske træ-

ning med højt humør !! Det har resulteret i meget flotte placeringer i toppen for alle 3 hold. U 15 pige 1 har 

spillet i den øverste række U 15 pige 1. division A og virkelig spillet forrygende håndbold med en meget for-

tjent førsteplads i rækken og skal efter nytår spille igen spille i den øverste række, der spiller om at komme 

til det nye Final 4, der erstatter det tidligere DM. Pigerne skal bl.a. møde 3 fynske hold. Også 2. og 3. holdet 

har spillet nogle fine kampe med en 2. og 1. plads. Sådan, piger. 

U 15 drengene har ligesom pigerne haft 3 hold og ligeledes gjort det superfint. Drengene træner kanongodt 

og har virkelig udviklet sig i 2020. I den store trup er der mange nye spillere, som er faldet fint til og gjort U 

15 drenge-truppen meget stærkere. Førsteholdet fik en flot 3. plads, som kvalificerer dem til den øverste 

række, mens både 2. og 3. holdet har været suveræne i deres rækker og har vundet alle kampene stort. Det 

betyder, at 2. holdet skal spille 2. division A og 3. holdet i AA-rækken.  

U 17 piger og drenge – Talentudviklingscentrene. 

På trods af mange spillere på efterskole har vi fortsat 2 hold i både U 17 drenge og piger. Udover de almin-

delige træninger har vi også fortsat de oprettede talentudviklingscentre, hvor der arrangeres træning for 

efterskoleeleverne, de resterende U 17-spillere og enkelte U 15 – spillere. Et supergodt koncept og dejligt 

at holde forbindelsen ved lige under efterskoleopholdet. Desværre har vi grundet Corona ikke kunnet af-

holde så mange træninger i denne sæson, det håber vi, vi får mulighed for i 2021.  

Vi er utrolig glade for, at langt de fleste U 17 – spillere i august 2020 kom tilbage til Roskilde Håndbold fra 

deres efterskoleophold, det er megadejligt !! U 17 pige 1 har spillet i 1. division A, hvor de har spillet fine 

kampe, fået et enkelt point, mens 2. holdet i 2. division har ligget med i toppen. U 17 pigerne fortsætter i 1. 

og 2. division A. U 17 drengene er en stor trup med 2 hold, hvor drengene har haft stor gavn af samtræning 

om mandagen med U 19 holdet, samt derudover supergod træning. U 17 drenge 1 har spillet i 1. division A 

og slutter på en 4. plads kun 1 point fra 2. pladsen. U 17 drenge 2. division blev en flot nr. 2 i rækken. Også 

U 17 drengene spiller videre i 1. og 2. division A. 

Elitecenter damer : 1. og 2. division damer og U 19 piger. 

Sæsonen 20/21 bød på rigtig mange nye ansigter i dametruppen, det er så dejligt, at så mange unge talent-

fulde spillere har lyst til at spille i Roskilde Håndbold – og sammen med de nye trænere Daniel, Kasper og 

Peter er der blevet udviklet et kanongodt træningsmiljø. 1. og 2. division har i høj grad trænet sammen, 

mens flere U 19 piger har deltaget i denne træning mest om mandagen. 1. division damer startede turne-

ringen med flot spil, sejre og lå med i toppen, men december har budt på 3 udsatte kampe, så placeringen 

lige nu er nr. 8, men med betydelig færre kampe end modstanderne. Dame 1 får en meget travl januar rent 

kampmæssigt ! 2 division damer har kun spillet 3 kampe, alle meget tætte kampe, men desværre 3 neder-

lag. Men når dame 2 kommer i gang igen, kan det hurtigt vendes, der er mange gode spillere i truppen. 

U 19 piger blev placeret i 1. division A og har hele tiden ligget med i toppen af rækken. Pigerne har i flere af 

kampene været meget suveræne, træner rigtig godt, så det bliver spændende at følge dem i 1. division A i 

2. halvdel. 

Elitecenter herrer : 2. og 3. division herrer og U 19 drenge. 

Herrer 1 rykkede jo desværre ned i 2. division, men de har i meget høj grad fortsat den supergode træning 

og endda opgraderet på den fysiske del, hvilket også har kunnet ses i kampene, hvor de i de fleste kampe 

har været aldeles overlegne. Da 2. division lukkede ned, lå herre 1 nr. 1 med kun et enkelt nederlag, så de 

ligger godt til i målsætningen om at komme tilbage i 1. division. Elitecentertanken med træning både med 



3. division og U 19 liga har igen vist sig at give en meget kvalitativ og udviklende træning og integrere de 

unge spillere på en utrolig god måde. Roskilde har en meget ung 1. – 2. holdstrup, men heldigvis får de 

unge spillere mere og mere erfaring og rutine, hvilket man også kan begynde at se i kampene. 3. divisions-

holdet ligger på en flot 4. plads. 

U 19 drenge ligaholdet har spillet nogle virkelig gode kampe, hvor det er tydeligt, at U 19 drengene både 

træner og ikke mindst spiller på senior divisionsholdene også. U 19 ligaholdet deles ikke op til jul, de spiller 

videre i ligarækken efter jul. De har fået nogle kampe udsat, så de lige nu ligger på en 4. plads, men med 3 

kampe mindre end nr. 1, så der er virkelig basis for at være med i toppen af ligarækken i jagten på at blive 

nr. 1 eller 2. 

Øvrige dame- og herresenior. 

Især vores øvrige seniorhold er blevet ramt af forsamlingsloftet på max 10 personer, hvilket har gjort det 

sværere at træne sammen og især, da kampene blev udsat til efter jul. Vi mangler også i høj grad det soci-

ale, som helt sikkert betyder meget i disse rækker. Dame 3 spiller i kvalifikationsrækken og ligger ligesom 

sidste sæson med i toppen af rækken, der er så mange dygtige spillere på 3. holdet. 4. holdet træner en 

gang om ugen og nåede kun at spille 2 kampe, det er en flok dejlige damespillere, der bare hygger sig så 

meget med håndbold !! 3. hold herrer i herre serie 2 træner virkelig godt 2 gange om ugen  med både hal-

træning og fysisk træning, og det har givet bonus, for de ligger på en flot 1. plads ! 

Vi håber virkelig, at vores senior kommer i gang med at kunne træne ordentlig igen og ikke mindst spille 

kampe. 

Morgentræning – Roskilde som eliteidrætskommune - eliteaftale. 

Der skal ikke herske tvivl om, at samarbejdet med Roskilde Kommune omkring eliteaftale, prioriteret 

idrætsgren i Team Danmark-projektet er til stor gavn for Roskilde Håndbold, ikke kun økonomisk, men så 

sandelig også sportsligt og udviklingsmæssigt, hvor vi hele tiden udfordres til at lave sportslige planer for 

både eliten, talenterne og bredden ud fra de sidste nye anbefalinger og forskning fra Team Danmark og i 

samarbejde med DHF, bl.a. kan vi jo se, at når man læser den nyreviderede  ” Aldersrelateret træning 2.0 ” 

– arbejdet med talenterne, så tager vores træning hele vejen fra senior til de yngste medlemmer udgangs-

punkt i netop Team Danmarks og Dansk Håndboldforbunds anbefalinger ! 

Morgentræningen både for talentklasseeleverne i 7., 8. og 9. talentklasser på Himmelev Skole, samt elever 

på ungdomsuddannelserne er virkelig med til udvikle spillerne både individuelt og på det mentale og fysiske 

plan og passer godt ind i hele talentudviklingsplanen. 

Pgra Corona har mange af forbundstræningerne måttet udskydes eller aflyse, men ungdomslandsholdstræ-

ningerne er fortsat med bla. Roskilde Håndbold-spilleren Kamilla Hauge. Stort til lykke med udtagelse og 

held og lykke. 

Vi glæder os til at fortsætte udviklingen med forhåbentlig meget mere håndbold, nye aktiviteter og initiati-

ver og ikke mindst sociale aktiviteter i 2021. 

På gensyn. 

Lisbeth Klarskov 

 

 


