Jeg ved ikke om det har noget med alderen (altså min) at gøre, men jeg kan ikke helt forstå at der
allerede er gået et år siden vi sad her sidst, men når man er sammen med gode mennesker og har
nok at lave, så flyver tiden åbenbart.
I lighed med sidste år vil jeg indlede med at takke alle der i det forgange år har været med til at
gøre det til endnu et succesfuldt år i klubbens historie.
Det er fantastisk at være del af et fællesskab, der på den måde forstår begrebet ”at løfte i flok”.
Sidste forår påbegyndte vi en proces, der skulle lede frem til at få defineret klubbens
værdigrundlag. Gennem arrangementer med både spillere og forældre satte bestyrelsen sig i
efteråret ned og samlede det indkomne materiale og med god guidning af det Anna og Tina havde
fået ud af deres deltagelse i håndboldens lederakademi og Claus’ erfaring, fik vi kogt alle de input
vi havde fået ned til:
VHC/Vidar – En håndboldklub i bevægelse
Et sprudlende fællesskab med sammenhold og plads til alle.
Sprudlende – Det skal være sjovt og lærerrigt at være en del af VHC/Vidar både på banen og på
sidelinjen. Vi skal være inspirerende og legende i vores tilgang til sporten og sammenholdet – Det
smitter! J
Fællesskab – Vores frivillige arbejde er grundstenen i klubben. Fællesskab om Håndbold skaber
engagement og rækker ud over hallens fire vægge.
Sammenhold – Venskaber, fester, hygge og nærhed.
Plads til alle – Vi har en mangfoldig medlemsskare. Alle kan bidrage til fællesskab og
sammenhold med stort og småt, sportsligt og socialt.
Nu er det jo ofte sådan med sådanne værdigrundlag, at de kun bliver taget frem ved højtidelige
lejligheder, for så at gå lidt i glemmebogen, når hverdagen presser på.
Men ikke her. I forhold til samme tidspunkt sidste år, er vi blevet ca. 40 aktive mere og har nu et
samlet medlemstal alt inklusive på 324 og vi er nu den 5. største forening i København.
Når jeg rundt omkring bliver spurgt til hvordan det kan være at vi som en af de ganske få
foreninger i København går markant frem i medlemstal og hvad det er vi gør, så er det rigtig svært
at sætte ord på, men jeg tror at den overvejende grund er, at vi rent faktisk gør som der står i vores
værdigrundlag.
For mig blev det illustreret meget tydeligt i lørdags, hvor jeg startede med at være med på
sidelinjen til vores sidste nye aktivitet ”Trille Trolle”, hvor de allermindste kommer og får rørt sig.
Derefter var der ”afslutning” for ungdommen, hvor 50 ungdomsspillere havde en fantastisk dag
sammen.
Jeg sluttede dagen af med en god bøf, lidt rødvin og masser af hyggeligt samvær med oldboys
spillerne.
Den bredde i aktiviteterne, hvor der er plads til alle uanset niveau eller erfaring er det der gør
denne klub til noget unikt
For nogle uger siden rykkede to af vores damehold en række op og at to af vores ungdomshold
deltog ved SM.
Herudover har vi haft et rekordstort antal hold i vinterturneringen på alle niveauer. Et stort til lykke
til alle spillere og trænere for de opnåede resultater.
Vi har igen i år gennemført håndboldskole, håndboldundervisning på to af Vanløses skoler, vi har
deltaget ved byfesten og Halloween. Vi har stået ved indgangen på Kræmmermarkedet og deltaget
i diverse stævner.
Vi arrangerede 2 U18 landsholdskampe og fik efterfølgende stor ros fra DHF. Vi har haft Claus
Hansen ned og træne de fleste af vores ungdomsspillere og efterfølgende holde et oplæg for
interesserede trænere og forældre. Jeg ved ikke helt om det er held eller forstand, men der er rigtig
mange af de ting der nu bliver sagt fra DHF om det gode træningsmiljø for børn, der falder
fuldstændig i tråd med den måde vi gerne vil gøre tingene på.
De seneste års arbejde blev kronet med udnævnelsen til årets håndboldforening i HRØ, en
udnævnelse som hele klubben kan være stolt af og igen en afspejling af at vi lever vores værdier
om at være sprudlende, have fællesskab, sammenhold og plads til alle.

Men hvis vi igen næste år skal skrive endnu et kapitel i denne gode fortælling, skal vi hele tiden
være opmærksomme på hvad der rører sig i klubben og være lydhøre. Vi gør i bestyrelsen vores
bedste for at tilgodese alle interesser, men vi må også erkende at visse ting har sine
begrænsninger. Vi har f.eks. ikke al den hal tid vi kunne ønske os, men også det bliver der arbejdet
på.
Et kig i krystalkuglen for den kommende sæson viser at
 vi afholder håndboldsskole i august
 vi får et nyt fast tilbud om håndbold for de 2 – 5 årige og deres forældre hver lørdag
 vi skal i gang med håndboldforløb på endnu en skole
 vi skal arrangere skolehåndboldturnering
 vi håber at ”Håndbolden tilbage til København” fortsætter under en eller anden form
 vi starter et samarbejde med FIF på ungdomssiden
Sidste år nævnte jeg at vi skulle begynde med at arbejde for en hal 3. Det første ”spadestik” blev
taget på et borgermøde i marts, hvor der blandt idrætsforeningerne var stor enighed om, at det
ledige areal ved Vanløse Stadion var ideelt til at binde hele idrætten i Vanløse sammen.
Jeg er derfor nu gået ind i et udvalg under Vanløse lokaludvalg for at arbejde for denne sag.
Endvidere er vi gået i gang med at stifte ”Idrætsforum Vanløse”, hvor det er tanken at samle alle
Vanløses idrætsforeninger i et samarbejde for at forbedre forholdene for idrætten.
Endnu en gang tak til alle der har løftet en opgave i det forgange år.
Med ønsket om at det kommende år må bringe endnu flere succeser overgiver jeg hermed
beretningen til generalforsamlingen

