
       

Status på 1. halvdel af sæsonen 2022/23 i Roskilde Håndbold ! 

Som skrevet ovenfor har det virkelig været et formidabelt efterår  : 

SENIOR DAMER. 

Både 1., 2. og 3. division damer ligger i toppen af rækkerne. 1. division damer ligger på en fin 4. plads, og 

det meget unge hold har spillet mange rigtig gode kampe, så de skal nok få bidt sig fast i toppen, ligesom 2. 

holdet, som er placeret på en 3. plads. På 2. holdet er der til gengæld mange rutinerede spillere, så de to 

hold supplerer hinanden godt. 3. divisionsholdet topper rækken på en flot førsteplads, på trods af at det er 

første år i rækken, virkelig flot. Det bliver spændende at følge de 3 divisionshold efter jul.  

Roskilde har jo 5 damehold – og på 4. og 5. holdet er der virkelig mange spillere, både spillere som har 

spillet mange år og helt nye – der trænes supergodt og hygges hele 2 gange om ugen, så der skal nok 

komme point på kontoen efter jul ! 

 

SENIOR HERRER. 

På trods af nogle virkelig forrygende flotte sejre over topholdene TMS og HØJ har 1. divisionsholdet ikke 

formået at finde stabiliteten og har i flere tilfælde sat point over styr i de sidste afgørende minutter, ja, 

endda sekunder, virkelig ærgerligt. Men der trænes virkelig godt, så der er et stort håb om, at vi får vendt 

skuden og klarer endnu et år i 1. division, det har holdet vist i mange kampe, at de har niveau til !!. 2. 

holdet i 3. division overvintrer på en megaflot 1. plads, de har spillet mange virkelig gode kampe, så der 

venter et spændende forår.  

3. holdet rykkede op i herre serie 1 til denne sæson, og det skulle de lige vænne sig til, det har de til 

gengæld gjort og ligger lige nu på en flot 3. plads ! 

 

U 19 drenge og piger i toppen af LIGAEN og 1. division !!! 
U 19 drenge og piger har gjort det fuldstændig vildt fantastisk i turneringen før jul : ikke nok med 
at både U 19 drenge og pige ligger i ligaen, men de har også to 1. divisionshold,  OG ALLE 4 HOLD 
ligger i toppen af rækkerne - OG de fleste ligaspillere er endda førsteårs !! 
U 19 pige liga nr. 1 
U 19 drenge liga nr. 2 
U 19 pige 1. division nr. 2 
U 19 drenge 1. division nr. 2 
At U 19 spillerne er så talentfulde kan også ses på, at flere spillere har haft debut på henholdsvis 1. 
division herrer og damer, og at vi har en del spillere med både til talenttræning under DHF og på 
ungdomslandsholdene !! Til Ribe Elite Cup var U 19 holdene også suveræne, både U 19 drenge- og 
U 19 pige 1 og 2 vandt deres rækker. Der ligger et spændende forår forude. 
 
U 17 og U 19-ligaerne spiller frem mod at kvalificere sig til DM – nr 1 går direkte, mens de næste 
pladser skal spile et kvalifikationsstævne d. 15 – 16/4 om de sidste pladser. 
 

U 17 drenge og piger med 2 hold i LIGAEN, og 2. hold drenge i 1. division !!! 
Både U 17 drenge og piger har haft en superflot første halvdel af sæsonen 22/23, hvor begge 1. 
hold har kvalificeret sig til LIGAEN efter jul !! Pigerne med en flot førsteplads på trods af utrolig 



mange uheldige skader - og drengene med en fin tredjeplads, hvor de har drillet flere af 
topholdene og været i en meget fin udvikling. 2. holdet U 17 drenge har været helt suveræne i 2. 
division og vundet de fleste kampe med tocifrede sejre !! De skal nu spille i den andenbed-
ste række. Både hos U 17 drenge og piger er der flere spillere med til DHF’s talenttræning og på 
ungdomslandshold. 
I U 17 trupperne er der utrolig mange spillere på efterskole, men heldigvis kommer mange af 
efterskoleeleverne hjem og træner eller spiller - ELLER som nu til Thy, hvor U 17 drenge har et helt 
efterskolehold med. 
Vi glæder os til at følge de talentfulde U 17 spillere også efter jul ! 
 

U 15 drenge og piger – i toppen af rækkerne. 
Roskilde Håndbolds U 15 drenge og piger er virkelig stærke, meget talentfulde og med i toppen 
både her på Sjælland, men også på nationalt plan. U 15 piger har 3 hold, som har spillet superflot 
håndbold, hvor både 1. og 2. holdet er blevet nr. 1 og skal spille henholdsvis 1. division A og B efter 
jul, mens 3. holdet skal spille i BA-rækken. U 15 piger har også klaret sig kanonflot i stævnerne, 
hvor det er blevet til finaleplads ved Ribe Cup og flotte 1. pladser til både 1. og 2. holdet ved 
Næstved Cup. 
U 15 drengenes førstehold har været meget suveræne både i turneringen og til stævnerne, hvor 
de har vundet både Ribe Cup og det meget stærkt besatte GOG Cup – samt er i semifinalen i 
pokalen. Andetholdet har også klaret sig virkelig fint med en flot 2. plads i 2. division. Fra både U 
15 drenge og piger er der udtaget utrolig mange spillere til forbundstræning både i årgang 07 og 
08. Vi håber, de mange talentfulde piger og drenge kan bevare deres placeringer i toppen af 
rækkerne. 
 

U 13 drenge og piger – i flot udvikling og elsker at træne : 
U 13 drenge og piger går virkelig til den både til træning og kamp med stor udvikling, og de træner 
supergodt og gerne. Samtidig med at de hygger sig max. sammen. U 13 piger har 2 hold, som har 
klaret sig virkelig godt i turneringen og til stævnerne – de var bl.a. i finalen til Ribe Cup og i 
semifinalen til Rudersdal Cup !  
U 13 drenge har 3 hold, som alle er placeret i toppen af rækkerne - og 1. holdet vandt både Ribe 
Elite Cup og Rudersdal Cup, mens 2. holdet også vandt B-rækken til Rudersdal Cup. Nogle af U 13 
drenge og piger træner og spiller med hos U 15, så vi sikrer udvikling og udfordringer for alle. 
Der er rigtig mange talentfulde spillere, så det bliver spændende at se, hvordan det går i 2. halvdel 
af turneringen, hvor de skal møde virkelig mange stærke hold. 
 
I både U 13 og U 15 de øverste rækker spiller man frem imod Final 4, som man kvalificerer sig til, 
hvis man vinder kvartfinalerne – som flere af vores U 13/U15 hold gjorde i sidste sæson. Final 4 for 
U 15 ligger d. 29+30/4, mens final 4 for U 13 er placeret i weekenden d. 5-6/5. 
 

 
U 11 drenge og piger – spiller stadig på kortbane : 
U 11 - trupperne har klaret sig supergodt i deres turneringer før jul og ligger med i toppen af 
rækkerne. Både hos drenge og piger er der mange talentfulde spillere, og der trænes virkelig fint. 
U 11-rækkerne spilles jo på kortbane, men for at sikre den maksimale udvikling af spillerne, samt 
gøre dem klar til at rykke op til U 13 næste år, så der ikke bliver så stort spring, så træner og spiller 
en stor del af U 11-spillerne med hos U 13, hvor de klarer sig megagodt- ligeså træner de også på 
almindelig ”stor ” håndboldbane ! U 11 skal naturligvis også med til Thy Cup, U 11 drenge med 2 



hold og U 11 pigerne tager med på U 13, vi glæder os til en forrygende tur og at følge U 11-
holdene efter jul. 
 

U 9 drenge og piger årgang 2013 og 2014 - en af de største afdelinger ! 
Roskilde Håndbold har SUPERMANGE U 9-spillere, både drenge og piger, ja, vi har faktisk 3 hold 
drenge og 3 hold piger. Det er simpelthen så dejligt. Der er så mange, at vi burde have bygget en 
eller 2 haller ekstra på !! Med de meget dygtige trænere er spillerne rykket virkelig meget, de 
spiller utrolig flot håndbold, og der er så mange talentfulde håndboldspillere, der nyder at træne 
og spille kampe, samt hygge under, før og efter træning og kamp. Da vi tænker udvikling af 
spillerne både her og nu, men også på længere sigt, så træner U 9 både på kort- og almindelig 
håndboldbane, så spillerne bliver udviklet og udfordret mest muligt ! 
 
Baby-, tumlinge- og minihåndbold i Roskilde Håndbold : 
En håndbold er verdens bedste legetøj – og i Roskilde Håndbold har vi ca. 200 håndboldspillere under 
9 år indelt i :  

Baby 1 - 3 årige  
I Roskilde Håndbold kan man spille håndbold fra børnene er 1 år !! 
En lørdag hver måned vrimler det med 1 - 3-årige børn i hal B, som sammen med deres søskende, forældre, 
bedsteforældre, venner, naboer m.m. løber, kaster, hopper, kravler, triller, ja, simpelthen bare hygger sig i 
legen med BOLDEN. Derudover laver vi altid en stor redskabsbane, hvor børnene kravler igennem, 
balancerer, hopper og ikke mindst hopper ned, kravler under og over, hopper, løber zizgzag og meget mere 
- redskabsbanen elsker børnene bare at gennemføre ! Det er simpelthen så hyggeligt og rigtig kvalitetstid 
med børnene ! 
På hjemmesiden kan du/I se, hvilke lørdage vi afholder BABYhåndbold. 
 

TUMLINGE 3 - 5 årige  
Når børnene bliver lidt større, så er der træning hver mandag også i hal B, hvor børnene stadig er sammen 
med forældre, søskende, bedsteforældre m.m., men vi kaster, skyder, dribler, triller, hopper osv meget 
mere med BOLDEN og ikke mindst løber en masse, samt øver os i at lytte til instruktioner. MEN der er også 
plads til grin og hygge ! Redskabsbanen skal børnene naturligvis ikke snydes for, så den slutter vi af med 
hver gang - at arbejde med motorikken er jo enormt vigtigt ! 
 

MINI for de 5 - 7 årige  
Også minierne træner på mandage i hal B - OG nu ligner det meget mere "rigtig" håndbold, dog på lille 
minibane. Ud over træning har vi også spillet kampe - OG nøj, hvor er spillerne bare dygtige - de yngste går 
samlet 1 - 2 - 3 skridt og giver bolden videre til de ældste minier, der begynder at kaste bolden, lave 
hopskud med flotte skud på mål. 
 

VUGGESTUEBØRN om fredagen. 

Hver fredag formiddag får Roskilde Håndbold besøg af vuggestuebørn fra lokalområdets vuggestuer – det 

er simpelthen så livsbekræftende at se de små børn på 1 – 2½ år tumle rundt, synge, kaste, skyde, kravle, 

hoppe, balancere og ikke mindst løbe med og uden bold, ja, nogen gange skriger de af bare fryd !! Udover 

at de hygger sig, er det også supergodt for deres motorik – og skal gerne udmønte sig i, at flere af dem 

begynder til baby- eller tumlingehåndbold !! 

 

LYKKEKIDS/ LYKKEUNGDOM – nu hver mandag !! 



Hver mandag aften mødes lykkekids og lykkeungdom i hal B og træner håndbold. Der er simpelthen 

råhygge med masser af skud, løb, kast, driblinger, ja, og selvfølgelig håndboldkamp til sidst. Eller rettere det 

er ikke altid det sidste til træning – tit slutter lykkekids af med at gå ind i hal D og hilse på både 1. division 

herrer og damer + U 19 drenge og piger. Det er bare så hyggeligt !! Flere af Lykkekids er også begyndgt at 

komme til 1. holdenes kampe ! 

 

NYE INITIATIVER i 2022 :  

I Roskilde Håndbold elsker vi forandring og nye initiativer, hvis de altså er til det bedre !! Her nævnes et par 

få af de gode initiativer, der har været sat i gang : 

ROARs ULTRA – det hvide hjørne. 

Har du hørt om Roar Ultras 2.0 - også kaldt for det hvide hjørne ? Hvis ikke, så hører du dem helt 
sikkert under 1. divisionkampene. Roskilde Håndbold er en stor klub med mange medlemmer, og en 
del af disse medlemmer har stablet Roar Ultras sammen med trommer, råb, sang, klap, hop-ja, du kan 
ikke undgå at høre dem, når du kommer i hallen til 1.divisions hjemmebanekampe og endda også 
nogle af udebanekampene! 
De er dedikerede, de er trofaste, og de skaber den ABSOLUT FEDESTE stemning i hallen. Har du lyst til 
at være med, så er der helt sikkert også plads til flere ! OG så er de megagode til at rydde op efter sig !! 
Det er så FLOT !! 
 

OP/NED-TRÆNING. 

Der er ingen tvivl om, at en af grundstenene i Roskilde Håndbolds håndboldfilosofi er den meget vigtige 

op/ned-træning, hvor enten hele holdet eller enkelte spillere træner med årgangen over eller under, på 

den måde udfordres så mange som muligt over niveau, på niveau, samt er nogle af de bedste både til 

træning og kamp. Op/ned-træningerne/kampene revideres hele tiden og får nye måder at sørge for 

udvikling og udfordring af holdene og spillerne. Der er et superkanongodt samarbejde mellem trænerne, 

som ser mange muligheder for at træne på tværs.  

Et par af de seneste eksempler er et par fredage, hvor  U 15, U 17, U 19 og herrespillerne har trænet på 

tværs i 2 hallen med fokus på individuel træning – der er blevet trænet skruebold, underhånd, svæv, vip, 

det ideelle kryds mm. Spillerne var meget glade for initiativet, og det gjorde, at der blev arrangeret frivillig 

juletræning igen med fokus på de individuelle kompetencer. 

Det vil vi helt sikkert blive ved med og også udbrede endnu mere. 

 

FORBUNDSTRÆNING i Roskilde. 

3 weekender har HRØ haft forbundstræning i Roskilde Kongres- og Idrætscenter med op til 71 drenge fra 

årgang 07 eller 08. Træningen er som nævnt foregået i RKIC, overnatningen i Idrættens Hus, mens 

bespisningen er blevet indtaget i Roskilde Håndbolds klubhus – OG vi skal hilse og sige, at de drenge, de 

spiser igennem !!  

 

Besøg af Vindinges U 13 drenge. 



Lørdag 10/12 var Vindinges U13-drenge på besøg i Roskilde Hallen for at følge vores talentfulde U17-
drenge i kamp mod Københavns Håndbold. De sad som klistret på tilskuerpladserne og så spændt til, at 
Roskilde-drengene sikrede pladsen blandt de 3 hold i puljen, der kvalificerer sig til Liga efter jul-  
Efterfølgende skulle de 11 drenge fra Vindinge have U17-drengene som trænere i 2 timer. Roskilde-
drengene havde lavet et super træningsprogram med en del forskellige, spændende og udviklende øvelser 
til de spændte U13-drenge fra Vindinge 
Det var 2 timer med knald på og en flok U13-drenge, der super gerne vil lære om håndbold af de dygtige 
Roskilde-spillere. Efter træningen brugte drengene - både store og små - en times tid på at spise pizza 
sammen. Og ja selvfølgelig….da alle jo er bidt af samme passion, så blev der også hygget med kamp mellem 
U17 og U13. 
Dagen sluttede af med, at Vindinges U13-drenge var med til indløb med Roskilde Herrerne – måske det var 
dem, der gjorde, at de nappede 2 vigtige point mod topholdet fra HØJ. 
 

 

 


