
 

Jule-nyhedsbrev 

GGIF Håndbold 

 

Vi nærmer os de sidste dage i 2019 i GGIF håndbold. Vi har i anledning af julen og 
årsskiftet lokket vores børne- og ungdomshold 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.  

Der foregår et imponerende stort stykke arbejde 
af frivillige trænere og ledere i hele børne- og 
ungdomsafdelingen. Helt fra U4 til U19!  

Et fremmøde på 90-95 % i U4-U8 med 101 tilmeldte 
børn – så er det altså et tegn på, at ledere og 
trænere gør noget rigtigt.  

God læselyst - vi ses i hallen! Glædelig jul og godt nytår fra GGIF Håndbold! 

 

For U4 gruppen (de 3-4 årige) foregår træningen mest gennem en masse 
lege med en bold, hvor forskellige aspekter af håndboldspillet inddrages. De 

spiller ikke kampe endnu, og mange af børnene har stor glæde af at have mor/far med 
på banen. Gruppen består af 27 børn. 

U4-U8 er igen mange spillere (101 tilmeldte børn).  

U4 

Til en helt almindelig træning om 

onsdagen er der et fremmøde 

på 90-95 % af de tilmeldte! 



 

U5-U6 U5-U6 gruppen består af 25 piger og drenge. Noget af træningen 

foregår samlet, mens nogle af øvelserne med fordel foregår i de to aldersgrupper 
grupper, da der trods blot 1 års forskel er et stort spring i fysik og motorik.  

U5 spillerne er i denne sæson med til kampe for første gang. Det er en stor – og for 
nogen lidt grænseoverskridende – oplevelse at stå på en håndboldbane i ”rigtigt 
spilletøj” og med tilskuer ved siden af banen. Alle har klaret kampene rigtig flot – og det 
er tydeligt at se, hvilken fremgang der er fra stævne til stævne. 

 U6 spillerne er lidt mere garvet i at spille kampe, og det er tydeligt at se, at der er lidt 
mere erfaring og forståelse for håndboldspillet – og selvom man ikke kårer en 
vinder/taber af kampene, så har børnene helt styr på, hvordan resultatet blev… 

 

For U7 gruppen, bestående af 19 piger og drenge, spilles der for manges 
vedkommende kampe for 3. sæson, og det er tydeligt, at der er ved at være en 

god forståelse for, hvad håndbold går ud på.  

Mange af børnene begynder fx at kunne vurdere, hvornår det er et godt tidspunkt at 
skyde imod mål – det behøver ikke længere at ”gå på tur”, hvem der skal skyde for at 
sikre, at der bliver plads til alle.  

Dertil kommer, at børnene i denne gruppe er begyndt at spille med en anden slags bold, 
end man gør som U4-U6 spiller – det er en bold, der kan drible, hvilket giver nogle helt 
andre muligheder i håndboldspillet..  

 

Den sidste gruppe, U8, har hele 30 piger og drenge tilmeldte. De er i denne 
sæson begyndt at spille på kortbane (3/4 af en alm. håndboldbane). Det har 

været rigtig godt til dem, da mange af spillerne efter 3 sæsoner med kampe på tværs 
af banen, er klar til nogle af nye udfordringer, hvilket at spille på en større banen sikrer - 
fx som følge af at der er længere til mål, når man skal skyde.  

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 

U7 

U8 



 
der kommer flere klubber med efter jul. Drengene møder nye modstandere hver gang, 
så de får forskellig modstand hver gang. 

Fælles for U4 til U8: Det kan til tider være noget af en udfordring for trænerne, at få 
tilrettelagt træningen, når der er begrænset plads på halvgulvet, men trænerne 
forsøger at løse udfordringen så godt som muligt.  

Det må jo også konstateres, at langt de fleste af børnene synes, at det er fedt at komme 
til håndbold, for det er meget få børn, der ikke kommer igen sæson eller sæson – og ikke 
nok med det, de fortæller om håndbold i børnehaven og skolen, så mange af vennerne 
også får lyst til at komme og træne med. Til en helt almindelig trænings onsdag er der 
et fremmøde på 90-95 % af de tilmeldte!  

 

 

U9 Drengene er ikke kedelige 

U9 Sæsonen 2019/2020 er som bekendt den første sæson med en ren U9 årgang 

for hhv. drenge og piger, og det skulle derfor blive spændende at følge hvilken 
betydning det ville få.  Sæsonen startede med 7-8 drenge til træning hver onsdag i 
Lynghallen, men gruppen er stille og roligt vokset og består nu af 15 håndboldglade 
drenge - en tilslutning som vi er meget glade for! 



 
Gruppen fungerer rigtig godt socialt, og der bliver spillet masser af bold sammen både 
før og efter træningerne. Drengene er fyldt med masser af dejlig energi og kommer 
glade til træning! 

U9 drenge har derfor også haft to hold i kamp henover den første halvsæson. Et 
turneringshold, der har spillet i den klassiske JHF-turnering, samt et stævnehold der har 
spillet stævner i DGI. Det har været en konstellation, der har givet mulighed for masser 
af sjove og udviklende kampe til drengene, og samme form vil derfor fortsætte efter jul. 

Vi, i trænergruppen, ser frem til sidste halvdel af sæsonen, og til fortsat at følge 
drengenes udvikling på og udenfor banen, samt at tilbringe endnu flere timer sammen 
med dem. 

 

U9 Piger har deltaget med 2 hold i B-rækken og 1 hold i C-rækken. Det er jo 
første gang, at vi er med i en "rigtig turnering", så der har selvfølgelig været 
ting, som man lige skulle vænne sig til (Også for forældrene med kørsel, 

vask, snack, osv., men alle har bidraget positivt), ligesom der er langt til Silkeborg eller 
Skanderborg for en enkelt kamp!  

Men det har overordnet set fungeret godt, hvor vi bla. også har lagt vægt på, at pigerne 
kører sammen til udekampene og klæder om sammen til træning og kamp. Det har 
givet et rigtig godt, socialt miljø, hvor det heldigvis virker til, at alle pigerne trives.  

Spillemæssigt har vi haft rigtig mange tætte kampe, hvor det både er blevet til sejre, 
uafgjorte og nederlag, men det vigtigste er, at vi føler, at pigerne hele tiden flytter sig, 
lytter og lærer. 

Vi er 32 spillere i gruppen, hvor vi i snit er 27 spillere til træningen i MAGION tirsdag 
eftermiddag, så det er et virkelig flot fremmøde. Der er gang i den, hvor vi starter med ½ 
times opvarmning i gymnastiksalen, inden vi har én times haltid, så vi skal være 
fokuserede. Pigerne har masser af energi, så det er en fornøjelse ϠϡϢ "Snakketøjet" fejler 
heller ikke noget, så til tider kræver også, at vi trænere bliver lidt "højlydte", men det har 
pigerne efterhånden også fundet ud af.  

Vi er faktisk lidt stolte over, at vi har så mange spillere i denne gruppe, hvilket er ret unikt, 
kan vi høre, når vi er rundt omkring. Vi er glade for pigerne og den opbakning, som vi får 
fra forældrene, ligesom det er skønt med så mange tilskuere, som på en positiv måde 
bakker pigerne op, når vi spiller kampe. 
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U 11 piger har i første del af sæsonen haft tre hold - et hold i A, B og C rækken. 
Alle tre hold har spillet en masse flot håndbold, og der er ingen tvivl om, at de 
udvikler sig. De udvikler sig både individuelt, men også som holdkammerater, 

hvilket vi trænere mener er en vigtig del af børnehåndbold. 

Da der i denne sæson er kommet fire nye spillere til, betyder det, at vi efter jul har fire 
hold. Et A, et B og to C hold. Derfor vil pigerne opleve, at de på ny bliver blandet og denne 
gang på kryds og tværs af de to årgange.  

En dejlig flok U11-piger! 

U11 



 
At være i en forening som håndbold, kan på mange måder sammenlignes med at være 
på en arbejdsplads. Man spiller håndbold, fordi man godt kan lide det, lige så vel som 
når man vælger et job. Herfra er det træneren og ens leder, der bestemmer slagets 
gang.  

Og at tilpasse sig, og bidrage med positiv energi er en opgave for den enkelte, men 
samlet set et vigtigt element for at tingene fungerer. En læring børnene kan tage med 
sig ud i livet og bruge i den virkelige verden. 

Med os trænere i spidsen, forældregruppen og børnene øver vi os hver dag på at være 
et godt forbillede for børnehåndbolden, fordi det hele ikke skal og kan handle om 
resultaterne på banen. Håndbold er så meget andet - det er et fællesskab. Og skulle der 
sidde nogen der ude som har lyst til at spille håndbold, så der altid plads til en ekstra 
spiller hos os. 

U11 U11 drenge er et hold, hvor alle kan med alle og ingen føler sig uden for. Ift.  

resultater så var vi kommet i A. Det var vi lidt spændte på hvordan det ville gå, men vi 
kom igennem med 6 point hvilket er mere end godkendt.   

Målet for resten af sæsonen er at få flere spillere på holdet, da vi kun er 9 spillere på 
nuværende tidspunkt. Heldigvis er U11 drenge et hold, der er kendetegnet ved, at 
drengene altid er glade og klar med en frisk bemærkning. 

 

 Første del af sæson har været virkelig god for U13 drenge. Det er en gruppe 
som fungerer rigtig godt socialt, også selv om det er to hold. Niveauet har 

været meget svingene i kampene, hvor især sammenholdet på begge hold er blevet 
sat på prøve. Dog især her har drenge vidst deres sammenhold og vundet kampene til 
sidst. 

Resultaterne for sæson har været over alle forventninger hold 1 endte som 1 i deres pulje 
og hold 2 endte på en flot 2 plads i deres.  

Derudover har u13 drenge haft fremgang med 3 nye spiller siden vi startede sæsonen. 
De er virkelig blevet taget godt i mod og faldet godt til i gruppen. 

Målet for resten sæson er at forsætte den store udvikling på holdende selv om resultat 
ikke helt går som man kunne ønske sig. Derudover vil fokussen også blive ved med at 

U13 



 
ligge på sammenholdet, da især er vigtig at man ikke peger fingre af hinanden, men i 
stedet støtter hinanden. 

 

 Hos U13 pigerne er der 18 skønne teenagepiger, der er godt sammentømret. 
Der er højt humør på til træning og masser af vilje til at lære. Vi har en god 
træningsmoral, hvilket vi trænere synes er fedt. 

Hold 1 har haft en rigtig god halv sæson, hvor alle hold har slået hinanden på kryds og 
tværs. Det har været nogle tætte, lærerige og spændende kampe. Vi ligger hele tiden et 
lag på vores udvikling, hvilket er super godt. 

Vi er stadigvæk med i jysk pokal og skal møde Horsens i 1/4 finalen på onsdag den 18/12 
hvilket vi glæder os rigtig meget til, selvom det bliver en stor mundfuld. 

Hold 2 har været udfordret af at vi har mistet en målvogter, da hun er stoppet pga et 
fodboldeventyr i Kolding Q, det er vi selvfølgelig kede af, men har også fuld forståelse for 
at det skal prøves af. Vi er i gang med at omskole en pige til at tage en tørn i målet.  

Det tager selvfølgelig tid at lære, samtidig med en træls skade. Så det har været lidt op 
af bakke for pigerne ikke at have en fast målvogter. Men vi fortsætter og klør på og 
hjælper hinanden så godt vi kan. Piger I er så seje. 

Vi ser frem til en ny halv sæson efter nytår, med masser af gode og velspillede 
håndboldkampe for begge hold. Mange træningspas. Masser af glæde og udstråling. 
Super kammeratskab de to hold imellem og sidst men ikke mindst, at udvikle os som 
håndboldspiller.  Vi glæder os alle rigtig meget.  

U15 Vores første halvdel af sæsonen er gået rigtig 

godt, både resultatmæssigt, men også socialt har de et 
rigtig godt sammenhold. Vi har haft to hold tilmeldt 
turneringen, selvom vi ikke helt har været nok, men der er 
kommet et par nye spillere til, så det ser rigtig godt ud, i 
forhold til forårssæsonen.  

Vi har nogle drenge som er ivrige efter at lære, og som altid 
kommer med en god energi, når de møder op til træning, 
så det er vi rigtigt glade for som trænere. 
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U15 Første del af sæsonen er gået super fint i forhold til at pigerne socialt 

hænger fint sammen. De får spillet nogle gode kampe og er super dejlige at have med 
at gøre.  

Resten af sæsonen kommer til at handle om at pigerne har nogle individuelle ting de 
hver isæt gerne vil arbejde med, som vi trænere skal hjælpe dem med. Ellers handler 
det om at holde den gode stemning og vinde en masse kampe.  

Som træner har det overrasket mig hvor meget energi holdet giver mig. Jeg går i 3. g, og 
havde faktisk en forestilling om at det ville være hårdt også st være træner, men der 
tog jeg fejl. 

 

 Har GGIF et U17 pige-hold? Ja da! Holdet blev startet op fra sæsonen 19/20, 
hvor en flok piger sagde ”Vi vil rigtigt gerne have et u17 pigehold i Grindsted 

igen”.  

Inden sommerferien var der omkring 5-6 spillere. Efter sommerferien stillede holdet 
med 8 mand til kval til 2 division. 8 spillere så har man jo skaffet sig et hold! Det eneste 
problem bare, at ingen af dem havde stået i målet før….  

Det satte ikke en stopper for pigerne. De vil gerne gennemføre kvallet, så de skiftes bare 
til at tage målet. Efter 2 kampe hvor vi ikke overraskende blev skudt ned, var lysten for 
pigerne endnu større til, at det her kan lykkes! Ved første sæsonkamp kunne vi stille med 
10 mand og der iblandt en målmand!  

Efter 10 kampe er det lykkedes os at få 11 point i hus, hvor alle mand har haft en stor 
andel i at få dem sikret. Næste halvdel af sæsonen ligger fokus fortsat på at få holdet 
spillet sammen og skabt en god stamme, samt at udvikle spillerne individuelt. Pigerne 
ser frem til flere timer i hallen med en masse sved, tårer og dårlige jokes fra træneren. 

 

U19 U19 drenge har fortsat den flotte udvikling 

I sæsonen 17/18 havde GGIF Håndbold ingen hold i u18 drenge. I 18/19 indledte klubben et 

ambitiøst projekt, som skulle imødekomme de behov der er, for at alle i målgruppen har 

mulighed for at dyrke håndbold.  

U17 



 
Første sæson var en bragende succes med over 30 spillere i aldersgruppen og hold i 

henholdsvis 1. og 2. division. Til denne sæson er udviklingen fortsat. Der er 27 spillere i 

gruppen og vigtigst af alt, er mange af dem også engagerede som ungdomstrænere 

og fungerer dermed som forbilleder for klubbens yngre spillere. 1.holdet har gjort en 

fornem figur i den nye U19 liga og 2. holdet er netop rykket op i 2. division igen. Læs om 

holdenes efterår herunder og hør hvordan de ser frem mod foråret.   

 
U19 drenge liga: 

 
Sidste sæson startede med en oprykning fra 2. til 1. division hvor drengene mødte hold 
nr. 7.-18 og de har i denne sæson taget endnu et skridt op og bevist at de nu også kan 
være med mod de bedste.  På trods af laveste seedning som nr.14 lykkedes det 
drengene på fornemmeste vis at kvalificere sig til u19 ligaen, som er for de 12 bedste 
hold i Jylland.  
 
Drengene har på trods af et meget smalt mandskab, bevist at de er 
konkurrencedygtige mod alle hold og går til julepause på en delt 7-9. plads. De har 
spillet lige op med flere af rækkens førende hold og har i løbet af efteråret stabiliseret 
deres præstationer. En central del af udviklingen skyldes at drengene træner tæt 
sammen med senior herrer og derudover nyder de alle godt af det stærke samarbejde 
med Talent Billund.  
Ikke nok med de flotte resultater så har 4 af spillerne nu fået debut på 1. holdet, og håbet 
er at vi om en årrække vil se flere af disse drenge som bærende spillere her.  
 
U19 drenge 2. division: 

 
19-2 har igen haft en god udvikling. Vi fik en fin sæson i A-rækken, hvor vi er blevet rykket 
op i 2. Division fordi holdet var et af de bedre hold som ikke vandt deres pulje. Vi træner 
sammen med 3. divisions damerne om mandagen og har en træning for os selv om 
torsdagen. Drengene har det godt sammen socialt, hvor der er plads til alle. De vægter 
meget det såkaldte "omklædningrums hygge”, hvor alle deltager. 
 
Selvom der er et par års forskel, har det ingen betydning for sammenholdet. De lever 
livet som ung, men når de spiller kamp er det med blod, sved og tårer. Der var desværre 
en del som ikke forsatte fra sidste år, grundet uddannelse og rejse, men drengene har 
alligevel fået så mange med, at vi er mellem 13-16 hele tiden.  
 



 
De får venner med, gamle gutter som ikke har spillet i lang tid tilbage igen. Det er 
fantastisk og har overrasket deres træner, at de få gamle samt nye bekendtskaber med 
på holdet. Når vi har kampe og træning sidder deres venner altid i 
omklædningsrummet. De har fået skabt et godt samlingssted. Vores mål i 2. Division vil 
helt sikkert være at få nogle gode kampe, hvor vi måske kan drille de lidt bedre hold.  
 

GLÆDELIG JUL TIL ALLE GGIF’ere 


