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Håndbold – Formandens beretning 2015 
 
 

Som noget nyt har det forgangne år været et spændende år med en anderledes 

håndboldform. Det startede i februar 2015, hvor 18 håndboldklubber i Viborg kommune 

sammen med Jysk Håndbold Forbund, holdt det første møde, om hvordan vi i samarbejde 

med 26 skoler i kommunen kunne gennemføre Totalhåndbold for skolernes mellemtrins-

elever. Initiativtager til projektet er Pyro som kommer fra Mønsted. Målet med dette var 

at give skolerne nye motions muligheder, samt få skabt nye fællesskaber på tværs af 

skolerne og idrætsforeningerne. 

Efter en del møder, blev første stævne afholdt i Alhedehallerne tirsdag d. 25 august, hvor 

127 elever samt lærere mødte op og gav den gas i 3 timer. 

Hele projektet blev afsluttet med et stort stævne i stadionhallerne i Viborg, hvor 25oo 

elever deltog d. 9. september. 

Hele forløbet er blevet evalueret d. 28 okt. , hvor fremtiden endnu ikke er planlagt , 

hvordan samarbejdet mellem idrætsforening og skole bedst mulig gennemføres. 

Vores U-12 drenge/pige hold som spillede håndbold hele foråret, blev desværre pga. 

skoleskift og flytning, skåret ned til 4 spillere. Derfor er der ikke noget hold i efteråret. 

Vores fodboldherrer fik lyst til at spille håndbold her i efteråret. På trods af nogle aldrig 

har rørt en håndbold, har holdet formået at tilegne sig spillet, så nu vinder de også nogle 

kampe, så godt gået drenge. Vores serie 1 damer var i toppen her til jul, derfor skal de til 

DM i Svendborg fra 3oapril – 1.maj-   Flot piger. 

I  2016 håber vi samarbejdet mellem skolerne og idrætsforeningerne i Viborg kommune 

vil fortsætte, for på den måde at få flere børn til at spille håndbold. Desuden vil dame 

spillerne  lave en håndbold week-end efter sommerferien, hvor vi vil invitere børn i 

hallen så vi igen kan få børnehåndbold i AIF. 

På vegne af Håndboldudvalget   

Alis Damgaard 


