
BERETNING 2020/21. 

 

Også sæsonen 2020/21 blev i meget høj grad påvirket af Corona, både sportsligt og socialt, hvilket vi alle-

rede mærkede i august/ september måned 2020, som plejer at være fyldt med forskellige opstartsaktivite-

ter som træningskampe, stævner og ikke mindst niveaustævner for ungdommen – MEN alle disse super-

gode aktiviteter kunne desværre ikke gennemføres med de daværende restriktioner. Til gengæld kom vi i 

oktober i gang med turneringen, som med masser af skiftende restriktioner blev gennemført til stor glæde 

for spillere og trænere / ledere, men i mange tilfælde uden tilskuere, hvilket virkelig var meget ærgerligt, da 

vi ikke kunne få forældrene/ familierne med omkring holdene, samt se og bakke de andre Roskilde-hold op 

og få det fantastiske fællesskab omkring håndbolden, som vi plejer. Kreativiteten var imidlertid stor blandt 

trænere og forældre, så de fleste kampe blev streamet, og på den måde blev ingen snydt for kampene. Det 

er da også en af de gode ting, vi kan tage med os fra Corona-tiden, nemlig streaming af kampe, som vi i 

endnu højere grad bruger og dyrker på rigtig mange hold ! 

I december 2020 blev nedlukningen af Danmark en realitet og ramte dermed også håndbolden – og som 

bekendt varede nedlukningen helt frem til marts 2021, hvor turneringen 20/21 blev annulleret til stor ærg-

relse for os alle, men selvfølgelig med forståelse for omstændighederne. Kun 1. division dametruppen 

kunne under hele nedlukningen træne og spille kampe, da de to øverste seniorrækker blev defineret som 

professionel idræt. 1. division damer spillede mange gode kampe og sluttede på en fin 7. plads, en rigtig fin 

placering taget i betragtning af, at 2 betydende bagspillere fik så gode tilbud, at de skiftede klub ved juletid 

:  Emilie Theil til København Håndbold og Amanda Poulsen til Lugi Lund. Men damerne rykkede sammen i 

bussen, og flere andre tog fint over. For alle andre hold blev turneringen annulleret, hvilket selvfølgelig var 

meget ærgerligt, især fordi mange af vores hold lå med i den absolutte top. 

Helt uden håndbold blev nedlukningen ikke, trænerne i de enkelte trupper sørgede for trænings- og video-

programmer, webtræning m.m., selv for de alleryngste håndboldspillere, samt sociale webaktiviteter.  Der-

udover arrangerede klubben en masse konkurrencer, Kahoot og mange andre aktiviteter under VM for her-

rerne i januar måned, der i høj grad tændte et lys i mørket, så vores medlemmer blev holdt i gang – selvføl-

gelig hver for sig, men så vi alligevel følte os som en del af en klub ! 

I marts fik vi lov til at begynde træningen igen, vel at mærke udenfor. Med lån af Roskilde Katedralskoles og 

Amtsgymnasiets fremragende udendørs idrætsfaciliteter kom både ungdomsspillerne og senior i gang med 

håndbolden igen – og her fandt vi ud af forskellen på fodbold og håndbold : fodbold kan bedre træne ude, 

når det er koldt, de har trods alt fodboldstøvler på fødderne ved boldberøring, det har håndboldspillerne 

ikke. Men der blev trænet til stor glæde for både ungdom og senior, der endelig kunne begynde at træne 

igen og vel at mærke nu fysisk og live sammen.  

STOR TAK til Roskilde Katedralskole og Amtsgymnasiet, det havde enorm stor betydning, at vi kunne låne 

de fine udendørs faciliteter på gymnasierne ! 

 

Efterhånden som Danmark genåbnede landet, fik vi lov til at træne indendørs, først ungdommen og senere 

alle seniorspillere. Dejligt igen at komme i hallen, MEN trængslerne var ikke slut for vores vedkommende, 

idet vaccinationer og test havde overtaget Roskilde hal B, D 1 og D 2, og vi manglede dermed 86 % - hele 54 

timer om ugen – af vores haltider. Det betød, at vi på et tidspunkt trænede 13 forskellige steder !! Det gav 

udfordringer både logistik-, træner- og materialemæssigt, men også antalsmæssigt idet vi jo har truppen 

med over 40 spillere, som det kan være svært at udfordre i kun en hal. 

I den forbindelse er trænernes og ledernes indsats i alle disse mange måneder med nedlukning, alle mulige 

og umulige regler, samt træning 13 forskellige steder vildt imponerende. Med stor fantasi og kreativitet, 

samt en kæmpe indsats, blev der arrangeret både træning og sociale aktiviteter, også selv om det foregik 

rundt omkring i hele Roskilde Kommune.  

Så det var virkelig fortjent, at Roskilde Håndbolds trænere og ledere på Roskilde Idræts Unions repræsen-

tantskabsmøde fik tildelt Roskilde Avis-prisen for en ekstraordinær og bemærkelsesværdige indsats ! 



Med udsigt til at vaccinationscentret skulle fortsætte i hal D også efter sommerferien, måtte vi reagere – og 

med stor opbakning af RIU fik vi med møder med borgmesteren, skrivelser og åbne breve m.m. gjort både 

byråds- og regionspolitikere opmærksomme på de urimelige forhold for idrætten. Især da det viste sig, at 

udnyttelsesgraden af vaccinationscentret var helt nede på 23 %, og at der fandtes andre løsningsmulighe-

der, så der BÅDE kunne vaccineres OG trænes idræt. Det var derfor en kæmpestor glæde, da borgmester 

Tomas Breddam på RIUs repræsentantskabsmøde i juni informerede om, at vaccinationscentret pr. 1/8-

2021 blev flyttet væk fra hal D – OG at vi igen kan benytte hal D 1 og D 2 fra 5. august !! STOR TAK fra hele 

Roskilde Håndbold, også til RIU og RKIC for deres store opbakning. 

Vi er meget glade for den enorme opbakning, vi har fået fra alle sider, både DHF/ HRØ, politikere, RIU, an-

dre foreninger og selvfølgelig internt fra medlemmer, forældre, trænere og ledere. 

 

Økonomisk har vi også været udfordret, da både Roskilde Festival og mange indtægtsgivende aktiviteter 

som DM, strandhåndbold og håndboldskolen blev aflyst i forår og sommeren 2020, men heldigvis har vi 

fået stor støtte fra regeringens hjælpepakker. Det har også været en stor glæde, at sponsorerne har støttet 

flot op om klubben i denne svære Corona-tid. I det hele taget er vi utrolig glade for vores mange sponsorer, 

som støtter klubben på en virkelig fin måde.  

Med en stram økonomistyring, besparelser, en del indtægtsgivende aktiviteter som eks. lotteri i samar-

bejde med RÆM, dynesalg, strandhåndbold m.m., støtte fra medlemmerne, samt tilskud fra forskellige 

fonde eks. DGI/DIFs foreningspulje, opstartspuljer, Rotary, CP m.fl. går vi ud med et fint overskud pr. 1/7-

2021, så fremtiden ser lys ud. 

 

Den stabiliserede økonomi passer også rigtig godt med klubbens ambitioner, vi har brugt de sidste 1½ år på 

at udarbejde visioner og strategi for de kommende år, det går jo meget fint i Roskilde Håndbold, vi har rig-

tig mange medlemmer, supermange talenter og dygtige hold med helt fremme i toppen af dansk håndbold, 

og det er også lykkedes at holde flere af talenterne i klubben længere tid. Lige nu er det imponerende så 

mange ligaspillere, ja, selv landsholdsspillere, som har spillet ungdom i Roskilde Håndbold. MEN vi vil mere, 

og nu tør vi sige det højt – vi går efter at komme i ligaen i løbet af de kommende år, selvfølgelig med delmål 

undervejs – OG yderligere udvikle talenterne og beholde dem i Roskilde, SAMTIDIG med at ALLE fortsat er 

vigtige i klubben – OG FÆLLESSKABET og SAMMENHOLDET er grundlaget for succesen. Vi er STÆRKERE 

SAMMEN !  I den kommende sæson vil vi arbejde videre med vision og strategier for at nå målene, selvføl-

gelig med inddragelse af trænere, ledere, spillere osv. 

I målsætningen om i endnu højere grad at udvikle og beholde talenterne længere, samt få et ligahold i Ros-

kilde er Roskilde Kommune også en vigtig samarbejdspartner, både med eliteaftalen og talentarbejde i 

form af at være prioriteret idrætsgren, med morgentræningen og et forhåbentligt fremtidigt sportscollege i 

Roskilde. Der skal ikke herske tvivl om, at vi var skuffede over at blive skåret i eliteaftalen, idet vi synes, at vi 

netop i de sidste år har rykket os virkelig meget på mange parametre ( og på de parametre, som blev frem-

hævet og ønsket af kommunen ) og lige nu står stærkere end nogensinde, samt igen og igen sætter Ros-

kilde på landkortet i en så stærk og stor idræt som håndbold. 

 

Medlemsmæssigt kunne vi godt mærke Coronaen, traditionelt har Roskilde Håndbold rigtig mange med-

lemmer under 9 år, men nedlukningen gjorde, at vi ikke fik nye medlemmer i Baby, tumlinge og mini i løbet 

af vinteren og ikke kunne udnytte bl.a. herrelandsholdets VM-guld. Det gjorde det heller ikke bedre, at vi i 

maj og juni ikke kunne benytte hal B til baby-, tumlinge, mini og ikke mindst multihåndbold/ Lykkekids. Hel-

digvis havde bl.a. vores mange web-aktiviteter og fokus på U 17, U 19 og efterskoleeleverne via oprettelse 

af talentudviklingscentrene gjort, at vi havde fremgang blandt de øvrige medlemmer og endte med kun af 

have en nedgang i medlemmer på 23 medlemmer, hvilket var meget tilfredsstillende.  

 

For Roskilde Håndbold har det også altid været vigtigt at tage et socialt ansvar og have socialt udsatte med i 

klubben, samt aktiviteter for børn/ unge med udviklingshandicap. Derfor er vi utrolig glade for, at vi er ble-

vet en del af Roskilde Kommunens sociale partnerskaber. Vi glæder os til at udvide aktiviteterne for denne 

gruppe børn og unge ! 

 



 

 

I løbet af foråret blev der jo lukket mere og mere op i samfundet – OG vi kunne hele klubben deltage i 

Strandhåndbold. Alle hold fra U 11 og opefter var ude at spille en masse kampe på stranden, selvfølgelig 

under strenge restriktioner, men vi kom dog ud at spille kampe. Det var utrolig positivt endelig at kunne 

spille kampe igen. Vi havde jo også trænet ekstra meget strandhåndbold, og det viste sig også, når vi kom 

ud på stranden : ALLE Roskilde Håndbolds hold spillede forrygende flot strandhåndbold med masser af piru-

etter, vip, flyveparader osv, og vi var med i toppen til alle stævnerne. Vi havde også hele 5 hold med til DM, 

hvor det blev lige ved og næsten. Desværre ingen medaljer, men to flotte 4. pladser ! Freja Fagerberg, som 

spillede for Roskilde strandhåndboldhold, deltog på landsholdet ved EM, hvor de vandt flotte sølvmedaljer ! 

 

Også den traditionelle håndboldskole kunne afholdes, dog var der intet traditionelt ved gennemførslen des-

værre – JO, masser af glade børn og masser af aktivitet, MEN vi havde jo kun 2 haller at afvikle håndbold-

skolen i ! SÅ kreativiteten hos trænerne var megastor både ude og inde, hvor der virkelig skulle trylles for at 

give de 152 deltagere en fantastisk håndboldskole, men det lykkedes heldigvis ! Desværre måtte vi aflyse 

håndboldcampen for de 14 – 17-årige – mægtig ærgerligt, men vi havde ingen haller at afvikle den i. 

 

20/21 har også budt på renovering af klubhuset, ja, en total forvandling, hvor man kan snakke om forvand-

lingen fra den grimme ælling til en flotteste svane ! Et kolossalt stort arbejde, som Jeanette Kagan på den 

bedste måde har stået i spidsen for, godt støttet af resten af familien Kagan og bl.a. Stian. Vi glæder os vir-

kelig meget til at bruge det fantastiske klubhus !! Stor tak til kommunen for tilskud og støtte omkring reno-

veringen ! 

 

Så vi er maksimalt klar til en forhåbentlig sæson 21 – 22 UDEN alle Corona-restriktionerne, hvor turnerin-

gen kan gennemføres, få gang i den vigtige op-og nedtræning, vi kan arrangere sociale aktiviteter og ikke 

mindst tage til stævner igen !! 

 

Tak ledere, trænere, sponsorer, spiller og forældre for en formidabel indsats – I er de bedste !! 

 

På bestyrelsens vegne 

Lisbeth Klarskov 

 

 


