
 

Jule-nyhedsbrev GGIF Håndbold 

 

GGIF håndbold afslutter efteråret 2018 med fine sportslige resultater og gå-på-mod på 
alle hold. Vi har i anledning af julen og årsskiftet lokket vores hold til at indsende en kort 
status over efteråret.  

Med stor forståelse for dem, der midt i juletravlheden ikke nåede det, og tak til dem, der 
gjorde, kan forældre, medspillere, sponsorere og venner i nyhedsbrevet følge med i 
efterårets gang på de forskellige hold. Status på vores 2 senior førstehold kan læses i 
pressen.  

Vi fandt et enkelt citat som vi synes kendetegner 
livet i vores alle sammens håndboldklub. Vi ses i 
hallen!  

Glædelig jul og godt nytår fra GGIF Håndbold! 

 

Der er 22 børn tilmeldt til U4.  De er glade og altid klar til træning. Det er 
tydeligt at der er sket en stor udvikling fra de startede til nu. Det handler om at 

vi træner laver en masse ens øvelser fra gang til gang, så de bliver trygge ved dem, og 
det er lykkes.  

Børnene er klar på hvad de skal lave når vi blot siger det. De har ikke længere behov for 
at få det vist som i starten. 

U4-U8 fylder MAGION hver onsdag 

U4 

Det er tydeligt, at der er sket en stor udvikling fra de startede og til nu. 

Pigerne lever næsten i Lynghallen. 

Man kan altid finde dem i hallen før 

og efter træning og kamp 



 
 Det er en skøn flok, vi træner på mange niveauer, helt fra kaste gribe 
koncentration til hop skud og kamp forståelse. 

Vi har været til 3 stævner inden jul med 4 hold tilmeldt hver gang, så opbakningen er 
stor, og det er dejligt. 

Vi oplever en masse skønne børn til træning hver onsdag, og ser tydeligt børnenes 
udvikling. 

 

U6 

 

Med 24 spillere i truppen, hvoraf 12 af spillerne er nye, kan vi med glæde 
berette om en fordobling af antallet af spillere i årgang 2011 i denne 

sæson. Dette er super dejligt og positivt for den videre udvikling af denne årgang.  

Der er stor opbakning til deltagelse i stævner, hvor vi i den første del af sæsonen har 
deltaget i 3 stævner med højt humør blandt børnene og gode præstationer på 
banen.  Vi ser positivt frem mod forårssæsonen, hvor der skal deltages i flere stævner 
og børnene skal klædes på til, at der i næste sæson skal spilles maxtotal håndbold.  

 

U8’erne startede sæsonen med at være ca. 25 spillere. Siden da er der 
kommet 8 flere til og heldigvis er 3 af dem drenge. 

Vi er rigtig glade for alle de piger, som har valgt at spille håndbold, men vil selvfølgelig 
gerne have flere drenge. 

U6 

U8[2011] 

U8[2010] 



 
Der er stor mødedeltagelse hver gang, hvilket giver nogle udfordringer, da vi deler 
haltiden med 1. års U8. 

Men det forsøger vi på bedste vis at løse og spillerne virker til at være superglade for at 
gå til håndbold, så de mærker måske ikke den trange plads… 

Vi har været til 4 stævner inden jul 
og her blev det til 3 kampe til hvert 
hold hver gang. Desværre er der 
ikke ret mange andre klubber som 
har valgt at spille max-total (en 
mellemting mellem stor bane og 

mini bane) før jul, så for pigernes vedkommende har kampene kun været mod Varde og 
så mod vores egne hold. Ikke optimalt og vi håber at der kommer flere klubber med 
efter jul. Drengene møder nye modstander hver gang, så de får forskellig modstand 
hver gang 

 

 U10 piger har netop spillet de sidste kampe inden jul, og kan over hele linjen 
være godt tilfredse med resultaterne.  

Med hele 29 spillere, efter tilgang af et par piger, har der været materiale til hele tre hold 
på stor bane. Et 2 års A hold, et 2 års C hold og et 1 års C hold. Derudover har vi haft et 
hold med til DGIs MTH stævner.  

 

Afslutning med store vilje til DJS CUP 

- 2 års B slutter på en flot tredjeplads, i en meget tæt pulje, kun to point fra første og 
andenpladsen. De forbliver i B efter jul. [opdatering: de er rykket i A alligevel!] 

U10 

Vi er rigtigt glade for alle de piger, som har valgt at 

spille håndbold, men vil selvfølgelig gerne have flere 

drenge med. 



 
- 2 års C slutter flot på førstepladsen, og rykker hermed i B 

- 1 års, som er nye på stor bane, har fået spillet en masse håndbold både på stor bane 
og MTH. De slutter på en 5 plads i puljen, og fortsætter efter jul på stor bane i C og MTH 
stævner. 

 

 

U10 piger 

 

Mod alle odds slutter U10 drenge B på en flot 4 plads. Første træningsdag 
starter med mange nyoprykkede spillere fra U8 samt nye spillere. 

 Lidt mod forventning vinder drengene begge kampe i forturneringen og 
bliver seedet til A-turnering. Men som trænere, er vi nødt til at være realistiske og 
erkende, at drengene har et lavere niveau. De har derfor spillet i B-rækken, hvor det 
desværre kun blev til tre sejre.  

U10 

Med hele 29 spillere, efter tilgang af et par piger, har der været materiale til hele tre hold på 

stor bane. Et 2 års A hold, et 2 års C hold og et 1 års C hold. 



 
Men drengene sluttede sæsonen imponerende af med at vinde den sidste kamp, hvor 
alle kom på måltavlen og vores målmand var forvandlet til Landin ”junior”. Drengene er 
godt på vej. 

 

Første del af en god og lærerig sæson for U12 drengene er nu ved at 
være ovre. Det har været en sæson der har budt på lidt af hver for 
drengene. 

Vi træner godt og er ca. 12 drenge til træning hver gang. Kampene har været noget af 
en rutsjebanetur, med både sejre og nederlag. Drengene har det sjovt og alle er stadig 
ved godt mod.  

I pokalen har drengene hele tre gange været på Holstebro-egnen. Med et nederlag og 
to sejre som resultat. 

Vi spiller stadig U12 drenge B efter jul, da det har været passende niveau. I pokalen 
fortsætter missionen med at eliminere alle U12 drenge-hold fra Holstebro. 

 U12 pigerne startede som en trup, der var rimelig opdelt og med stor 
niveauforskel. Men her er der sket utrolig meget. De har udviklet sig både på 

det sociale aspekt, men i den grad også på de tekniske færdigheder, samt 
fællesskabsfølelsen.  

Det at spille på et hold, hvor der er store forskelle, både socialt og teknisk blandt pigerne 
kan være svært, men her har de taget udfordringen op og udviklet sig helt ekstremt.  

Håndboldtrænigen har bestået af både sjov og seriøsitet, som har fungeret rigtig godt 
ift deres udvikling. Vi har trænet hårdt og svedt en del, som også er det der kommer til 
udtryk nu.  

Begge hold har klaret sig rigtig fint og haft nogle gode, tætte kampe, hvor der har været 
rig mulighed for udvikling og det at skabe en god stemning på holdene. Samt at det har 
været en fornøjelse med den opbakning, der har været omkring holdene. Alt er blevet 
gjort muligt i det, forældre og familier har bakket pigerne op. Det har været en ren 
fornøjelse, at være en del af.  

 

U12 

U12 

I pokalen fortsætter missionen med at eliminere alle U12 drenge-hold fra Holstebro. 



 
 

 

U12 pigerne 

Det har været en fornøjelse, den første halvdel af denne sæson. Pigerne har masser af 
gå på mod og entusiasme, og de elsker i det hele taget bare at spille håndbold. Så det 
skal der køres videre på i det nye år, hvor spændende og hårde udfordringer dukker op. 

 

 U14 drenge 2018-2019 består af 23 dejlige drenge, fordelt på 2 hold. Et 
hold i B-rækken og et hold i 2.div. Derudover har der været meldt et hold 
til 4+1 rækken i efterårs sæsonen til for dem der havde mod på lidt 

ekstra. Flokken er sammensat af 7. og 8. klasses drenge fra Grindsted, Hejnsvig og 
Agerbæk. De er en gruppe, hvor nogen har spillet sammen siden U6 og andre har kun 
spillet en sæson eller to.  

Fælles for truppen er at der er plads til alle uanset niveau. Nogle træner for hyggen og 
det sociale og andre er der for den sportslige udvikling og deltager også i IKA træningen 
ved siden af. Gældende for alle er dog at træningen foregår i et seriøst miljø med et smil 
på læben.  

U14 

Gældende for alle er dog at træningen foregår i et seriøst miljø med et smil på læben. 



 

U14 lytter til Rikke under DJS CUP 

Resultatmæssigt endte B holdet på en 5 plads i puljen. De viste fine takter sidst på 
sæsonen, så det bliver spændende og se om de kan holde fast i udviklingen i det nye år. 

2. Div drengene endte også på en 5. plads i en pulje, hvor dem der var mest klar på 
dagen tit var dem der trak sig sejrsrigt ud af kampen. De sluttede dog sæsonen af med 
en sejr på hjemmebane over topholdet fra Silkeborg- Voel. Så også her ser de ind i en 
spændende forårssæson. 

Så U14 drengene fortsætter træningen efter Jul og glæder sig allerede til en 
spændende forårssæson – Glædelig Jul fra trænerteamet. 

Sponsorer: Punkt 1 og DK – Automobiler. Trænere: Rikke Aarhus, Emil Larsen og John 
Steffensen. 

 

 U14-pigerne har i starten af sæsonen været 18 piger - 18 piger med masser 
af krudt i røven, glæde, en masse gå-på-mod. 

Og oven i det lever pigerne næsten i Lynghallen, man kan altid finde dem i hallen før og 
efter træning eller kamp.  

Til DJS’cuppen fik vi trænere rigtigt øje på pigernes håndboldglæde og hver deres 
færdigheder, og siden da har det kun gået én vej, og det er fremad! 

 

U14 



 

U14 piger med trænere 

 

I år er det lykkedes at mønstre et 2. Holds damer - hvor der både 
er fokus på håndbolden og det sociale!  

Med nyopstart efter flere års 
pause fra flere og 16 skønne 
mødre/damer i truppen - er 
serie 3 damerne stormet 
igennem turneringen med 
max point og en meget, 
meget suveræn målscore. 

Det betyder at vi efter jul skal 
tage træningen mere seriøs 
og gøre os klar til en omgang 
serie 2. Skønt for damebold i 
Grindsted, at der igen er et stærkt 2. Hold! Dog er ambitionerne ikke højere end at der er 
plads til hygge i omklædningsrummet efter kampen - specielt når Magion sørger for 
flødeboller… 

GLÆDELIG JUL TIL ALLE GGIF’ere 

DAMER 


