
 

Årets Håndboldforening 2015 – VHC/Vidar 

VHC/Vidar er en håndboldklub i bevægelse. 
Vi har et sprudlende fællesskab med sammenhold og plads til alle.  

Ovenstående sætning danner grundlag for VHC/Vidars værdier. I VHC/Vidar har vi længe levet 
efter de værdier, men det var først i 2015 vi fik skrevet dem ned.  

Sprudlende – Det skal være sjovt og lærerigt at være en del af VHC/Vidar både på banen og 
på sidelinien. Vi skal være inspirerende og legende i vores tilgang til sporten og 
sammenholdet. Det smitter! 

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.   

Netop de værdier er årsagen til, at vi i VHC/Vidar mener, at vi er Årets Håndboldforening 
2015. Igennem de sidste par år har vi bevæget os utrolig meget. Vi har haft en stor 
medlemsfremgang på både ungdoms- og seniorsiden, vi har deltaget i og stået for forskellige 
projekter og events, vores kompetente trænere udvikler sig løbende, vi har mange ildsjæle, en 
god bestyrelse og et positivt samarbejde med forbundet.  

For få år siden havde vi 11 hold tilmeldt i turneringen, i denne sæson er vi oppe på 17. Vi 
havde ingen drenge på ungdomssiden, i den kommende sæson regner vi med at have både 
U8, U10, U12 og U14. Tidligere kunne vi lige skrabe sammen til to hold på henholdsvis dame- 
og herresiden, nu har vi netop tilmeldt et fjerde damehold og et oldboyshold ud over de fire 
herreseniorhold, så vi er i den grad i bevægelse. 

Vi har taget i mod de muligheder som folkeskolereformen har medført. Vi har et tæt 
samarbejde med Vanløse og Katrinedal skole hvor eleverne fra 2.-7. klasse har boltret sig med 
Totalhåndbold i idrætstimerne to år i træk, og starter snart op med Hyltebjerg skole. Det har 
blandt andet medført en yderligere tilgang af unge medlemmer, som styrkes af, at børn og 
unge kender vores frivillige og trænere fra skoletiden. 

Sjov og læring breder sig også ud over hallens fire vægge og ud i lokalområdet. Et par gange 
om året flytter vi mål og bolde ud på Vanløses gader og deltager i byfesterne. Igen stiller 
frivillige op og er med til at skabe kendskab til sporten og til klubben og er med til at give 
byens børn en sjov og lærerig dag.  

Ud over de ugentlige træninger, har vi i VHC/Vidar en håndboldskole hver sommer. Her er der 
stor interesse fra seniormedlemmerne som stiller op og er med til at skabe en sjov og lærerig 
uge for børnene. Det er et rigtig godt udtryk for vores sammenhold i klubben. 

Klubbens værdier skinner igennem hver dag og hele tiden. Vi har et super positivt 
foreningsmiljø med rigtig mange aktiver medlemmer, både senior & ungdom. Det er ikke kun 
bestyrelsen og klubbens trænere, der driver klubben fremad og byder ind med tiltag og 
aktiviteter. Hver enkelt medlem er med til at bidrage til det fællesskab, som kendetegner 
vores klub og det er vi meget stolte af. Nogle løfter selvfølgelig mere end andre og i 2015 var 
vi i VHC/Vidar utrolig stolte af at vores ungdomsformand fik den anerkendelse, som hun havde 
fortjent ved at vinde titlen som Hjertefrivillig. Vores ungdomsformand lægger sit liv i at 
forbedre forholdene for vores børn og unge, og er en fornøjelse at arbejde sammen med. 

 



 

 

Sammenhold er både vigtigt på og udenfor banen. Vi har som klub et tæt samarbejde med det 
lokale erhvervsliv, specielt Sportswear Vanløse og med de lokale aviser. Initiativrige frivillige 
fra klubben skriver gerne en tekst til avisen med f.eks. kamp referater. Det letter avisens 
arbejde og vi får til gengæld omtale i avisen næste hver uge. 

 
Hvert år afholder vi en VHC/Vidar dag. Det er en stor fest i hallen, hvor medlemmer, forældre 
og venner er inviteret til sjov og hygge. Der er forskellige aktiviteter i hallen, f.eks. hoppeborg 
og kagekonkurrence. Her er der fokus på venskaber på tværs af hold og aldersgrupper.  

Hos os er der plads til alle. Vi er hverken en eliteklub eller en breddeklub. Vi er et eller andet 
sted lige midt imellem, hvilket vi gør en dyd ud af. Vi har stor passion for sporten, men vi 
vægter sammenhold og fællesskab højere end en sejr.  

I VHC/Vidar er bestyrelsen synlig og driver klubben efter de værdier, som vi i fællesskab har 
formuleret. Både ungdommen, seniorafdelingen og forældre har været med til at fastlægge de 
værdier, der arbejdes ud fra. Vi ved, hvad vi står for og hvor vi gerne vil bevæge os hen. Vi 
deltager derfor i stort set alle HRØ’s arrangementer og har været med i københavnerprojektet 
’Håndbolden tilbage til København’ siden det blev sat i værk. Derudover er vi igang med vores 
eget projekt ’Den røde tråd’ der skal danne baggrund for trænernes træning og mål for hver 
årgang. 

2015 var et rigtig godt år for VHC/Vidar og 2016 er startet lige så godt ud med blandt andet to 
U18 landskampe i Vanløsehallen, som vi arrangerede i tæt samarbejde med DHF. Vi håber, at 
alle vores positive tiltag fortsat er med til at bevæge os i den rigtige retning, og at vi med det 
kan vinde prisen som årets håndboldforening 2015 ;) 

Med venlig hilsen 

VHC/Vidar 

 

 


