
 

HALVÅRSNYTÅRSSTATUS Roskilde Håndbold 2021. 

 

 

I løbet af august måned forsvandt de sidste restriktioner, og opstarten bestod igen af mulighed for træ-

ningslejre, stævner, niveaustævner osv. OG den mulighed benyttede Roskilde Håndbold sig i meget høj 

grad af – og måske har det haft stor indflydelse på de ekstrem superflotte præstationer ? 

 Det kan I kan læse mere detaljeret om herunder : 

U 11 piger og drenge. 

Hos U 11 drenge er der kommet så mange nyespillere, så efter nytår skal de have 3 hold, hvilket er meget 

glædeligt. 1. holdet skal efter en flot halvsæson spille i den øverste A 1- række, samtidig med at de også får 

kampe sammen med U 13 drengene. 

2. holdet har også spillet fint og skal spille i B-rækken, mens et nyt 3. hold skal i C-rækken. U 11 drenge træ-

ner både med U 11 piger og U 13 drenge, så der sikres udfordringer til alle. 

U 11 piger er en flok herlige og dygtige piger, som har spillet mange fine kampe og er blevet en flot nr. 2 i B-

rækken. Også hos U 11 pigerne er der den vigtige samtræning med U 13.   

U 11 er en forrygende flok drenge og piger, der bare elsker at træne og spille håndbold. Begge trupper var 

til Rudersdal Cup i september – for mange af dem deres første stævne og overnatning, de havde en dejlig 

weekend – og både drenge og piger kom i semifinalen !! 

 

U 13 piger og drenge. 

40 supergode og glade piger udgør vores U 13 pige-trup, og de har haft hold både i A-, B- og C-rækken. U 13 

pige 1 har været fuldstændig suveræne og spillet virkelig fantastisk håndbold og skal med en 1. plads spille i 

den øverste AA-række. 2. , 3. og 4. holdene har også gjort det superfint med fine 2. og 3. pladser i B- og C- 

rækkerne. U 13 piger deltog i august og september i både Ribe Elite Cup og GOG Cup, hvor de klarede sig 

superfint med bl.a. en finaleplads i Ribe. 

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

forrygende tempofyldt håndbold, vundet alle kampene i turneringen og 3 stævner : Ribe Elite Cup, Cup 13 i 

Fløng og Rudersdal Cup overbevisende. Også 2. og 3 holdene har gjort det megagodt med 2. og 3. plads i 

turneringen, samt en flot B-finale-sejr i Rudersdal Cup. 

Jo, der er virkelig kanonmange talenter og dygtige spillere i U 13 -trupperne, som for en del spilleres ved-

kommende også både træner og spiller med i U 15.  

 

U 15 piger og drenge. 

U 15 piger har 4 meget dygtige hold, der bare træner supergodt både i hallen og til den fysiske træning med 

højt humør !! Det har resulteret i meget flotte placeringer i toppen for alle 4 hold. U 15 pige 1 har spillet i 

den øverste række U 15 pige 1. division A med en meget fortjent førsteplads i rækken, en finaleplads i Ribe 

Elite  Cup 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. Også 2. , 3. og 4. holdet har spillet nogle fine kampe. 2. holdet har endda 

vundet 2. division og skal spille i 1. division B.   Også 3. og 4. holdet har spillet fine kampe og placeret sig i 

midten af rækkerne. Superflot, piger. 



U 15 drengene har ligesom pigerne haft 4 hold og ligeledes gjort det superfint. Drengene træner kanongodt 

og har virkelig udviklet sig i 2021. 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 2. plads, som kvalificerer dem til den øverste 

række 1. division A, og til stævnerne har de spillet lige op med nogle af landets bedste hold i denne årgang, 

samt var i finalen i Rudersdal Cup. 

Også 2., 3. og 4. holdene har gjort det rigtig flot med 2 hold i 2. division og det sidste hold i A-rækken, hvor 

de har placeret sig fint med anden- og tredjepladser. 2. – 3. holdet vandt flot Hedeboturneringen med en 

uafgjort og sejr i resten af kampene. Også hos U 15 drengene er der utrolig mange talenter, som vi glæder 

os til at følge fremover. 

 

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. Vi er utrolig glade 

for, at langt de fleste U 17 – spillere i august 2021 kom tilbage til Roskilde Håndbold fra deres efterskoleop-

hold, det er megadejligt !!  

U 17 pige 1 har spillet i 1. division A, hvor de har været suveræne og placeret sig på en superflot 1. plads 

foran GOG, OG ved årets stærke GOG-Cup vandt de stævnet ! 2. holdet i 2. division har ligget med i toppen 

efter mange flotte kampe. Både U 17 pige 1 og U 17 drenge 1 har kvalificeret sig til ligaen efter jul med mu-

lighed for at spille om de to eftertragtede pladser, der giver adgang til DM. 

 U 17 drengene er en stor trup med 2 hold, samtidig med at de også træner og spiller med U 19 ligaholdet. 

U 17 drenge 1 skal som nævnt efter jul spille i liga, mens U 17 drenge 2. division efter en fin 4. plads fort-

sætter i 2. div.  

Begge U 17 trupper har så dygtige spillere, at flere af dem træner med 1. divisionsholdene – OG både hos 

drengene og pigerne har vi haft en del spillere udtaget til talenttræning under DHF, samt Ida Wrang, Ka-

milla Hauge og Andreas Aagren udtaget til ungdomslandshold. KÆMPESTORT TIL LYKKE. 

 

U 19 piger og drenge. 

I Roskilde Håndbold har vi de mest fantastiske U 19 spillere. Pigerne spiller i 2. division, da de har valgt at 

hygge sig lidt mere med håndbolden, mens de piger, der vil mere er rykket op på seniorholdene. U 19 pi-

gerne træner den ene gang om ugen med U 17 pige 2 plus den anden gang med kvalifikationsrækkeholdet. 

Pigerne har spillet nogle forrygende kampe og fortsætter i 2. division A efter nytår. 

U 19 drengene kvalificerede sig til U 19 ligaen, hvor de godt nok ligger i bunden, men de har også mange 1. 

års spillere, samt U 17 spillere med i kampene. U 19 drenge ligaen brydes ikke op ved jul, den fortsætter 

som en gennemgående turnering. Flere af U 19 drengene har også spillet med på senior 3. divisionsholdet. 

U 19 trupperne træner og spiller i høj grad med U 17, så der er fin udvikling og udfordring også hos U 19 

drenge. 

 

Elitecenter damer : 1. og 2. division damer. 

I løbet af sæsonen 20/21 fik damerne opbygget et kanongodt træningsmiljø, som er fortsat og videreudvik-

let i efteråret 2021. 1. divisionsholdets mange dygtige spillere er blevet spillet godt sammen, og de har spil-

let mange virkelig flotte kampe og ligger lige nu placeret på en 4. plads, men med en kamp mindre end de 3 

tophold. Det er virkelig dejligt, at de er med i toppen, og der ligger et spændende forår foran pigerne, ja, og 

for os alle andre også ! 

2. division damer ligger i midten af rækken, men med mulighed for avancement. 2. divisionsholdet er en 

rigtig god blanding af unge talenter blandet med rutinerede tidligere 1. divisionsspillere. Det er et meget 

stærkt 2. divisionshold ! 



Både U 17 og U 19 træner og spiller med divisionsholdene, så vi får integreret og modnet talenterne i elite-

centret på den bedste måde. Også i divisionstruppen er der en spiller, som er udtaget til ungdomslands-

hold, nemlig Ida Trolle Handreck. STORT TIL LYKKE med udtagelsen. 

 

Elitecenter herrer : 1. og 3. division herrer. 

I august fik vi en glædelig nyhed – vi fik mulighed for at få en ledig plads i 1. division. Den tog vi naturligvis 

imod, selv om der kun var 3 uger til turneringsstart. OG det er helt sikkert, at herrerne i den grad har taget 

udfordringen op – det er blevet til mange flotte kampe, hele 10 point og afsluttende med en kanonfanta-

stisk hjemmesejr over nabo-oprykningsfavoritter fra HØJ med hele 7 mål. Gennem mange år har herrerne 

opbygget et supergodt træningsmiljø og en høj grad af integrering af egne talenter, så op mod 70 % har 

spillet i egen ungdomsafdeling. Roskilde har en meget ung 1. – 2. holdstrup, men heldigvis får de unge spil-

lere mere og mere erfaring og rutine, hvilket man også kan begynde at se i kampene. 3. divisionsholdet lig-

ger på en flot 3. plads. 

Træningsmiljøet og set up omkring divisionsholdene både herrer og damer optimeres hele tiden, både den 

fysiske træning, trænere, eliteudvalg, målmandstræning, integrering af talenterne osv. for at komme videre 

med vores vision om at komme op i toppen af i første omgang 1. division. 

Øvrige dame- og herresenior. 

Dame 3 har været aldeles overlegne og ligger ubesejrede på en sikker førsteplads, og det herlige ved dame 

3 er, at langt de fleste spillere er egne medlemmer, som har spillet ungdom i klubben. Herre 3 er ligeledes 

tophold og ubesejrede med kun en enkelt uafgjort kamp og ellers lutter sejre. Virkelig superflot af de to 3. 

hold. Hos 4. hold damer er der kommer mange nye spillere, og de glæder sig til efter jul, hvor DS 3 er delt 

op, så de møder hold på samme niveau. For alle 3 hold gælder det, at der er masser af humør, og når der 

bliver spillet kampe, så bliver der virkelig gået til den. 

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 8 sæsoner med masser af sjov, hygge, boldøvelser og spil. Det er blevet en tradition, at 

hver træning afsluttes med at spille kamp – med masser af humør, nogle fejringer af mål/ scoringer, der 

fuldstændig overgår den vildeste ligafejring ! 

De 1 – 9-årige drenge og piger har heldigvis også kunnet træne – OG har også nået at spille ministævner og 

kampe. Det er bare så fantastisk at se glæden hos børnene med legen og spillet med verdens bedste legetøj 

: BOLDEN. Vi nåede i december at spille, synge og lege for de sportsnisser, der bor i hallen hele året. OG nis-

serne kvitterede da også med en lækker godtepose uddelt af selveste julemanden !! De 9-årige spiller nu  

kampene på den nye kortbane, og har nået et enkelt stævne. Der kommer forhåbentlig mange flere kampe 

i 2022. Men det er bare så forrygende at se alle de dejlige børn træne, lege, skyde, hoppe, kaste, løbe, 

spille, ja, bare hygge sig til håndbold. 

OG NYE INITIATIVER. 

I Roskilde Håndbold sætter vi en ære i at tage initiativ til nye aktiviteter, samt tage et socialt ansvar, så vi får 

integreret flere foreningsuvante børn og unge. I efteråret har vi haft et samarbejde med institutioner fra 

området omkring Roskilde Kongres- og Idrætscenter, hvor vi bl.a. hver fredag formiddag får besøg af vugge-

stuebørn, der kommer og leger med bolde, bevæger sig på redskaber og har en fest i Roskilde hal B. På læn-

gere sigt vil vi udbygge dette projekt, som er en del af kommunens sociale partnerskaber, og få endnu flere 

børn og familier ind i foreningens givende fællesskab. 

 

 

 



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 Team Danmarks” 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, samt passer godt ind i hele talentudviklingsplanen. 

 

Coronasituationen her i december har gjort, at vi har lukket ned for alle aktiviteter til efter nytår, dog kan 1. 

divisionstrupperne træne mellem jul og nytår. Desværre blev først ungdommens juletur aflyst, og derefter 

blev de supergode nytårsaktiviteter, som vi havde arrangeret for ungdomsspillerne, aflyst. Vi håber, det er 

med til at gøre, at vi kan gå i gang med håndbolden igen fra starten af januar. 

Vi glæder os i hvert fald til at fortsætte udviklingen med forhåbentlig meget mere håndbold, nye aktiviteter 

og initiativer og ikke mindst sociale aktiviteter i 2022. 

På gensyn. 

Lisbeth Klarskov 

 

 


