
Indstilling til Årets håndboldforening 
 
Vi vil gerne indstille Thisted IK til titlen som ”Årets håndboldforening”.  
 
Thisted IK har knækket kurven, og vi kan præsentere et stigende medlemstal gennem de sidste par år i ung-
domsrækken for U4-U12, og i indeværende sæson har vi opnået klubbens højeste medlemstal i disse år-
gange. Derudover har vi også fået vendt den dårlige udvikling i klubbens økonomi til værende meget positiv.  
 
Resultatet er opnået via en strategi om at skabe en Thisted IK fællesskabs-kultur, som er attraktiv at være en 
del af. Ønsket er at styrke og fastholde relationerne mellem børn og voksne tilknyttet foreningen - på tværs 
af hold, niveau og årgange, bestyrelse, ungdomsudvalg, trænere, holdledere, administratorer samt diverse 
frivillige til glæde for alle vores ungdomsspillere, og de nuværende og kommende ældre årgange. 
 
Ud fra ovenstående strategi kan følgende af foreningens initiativer fremhæves, hvor vi har haft særligt fokus 
på U4-U12: 
 
Opstart af fælles aktiviteter, som nu er blevet en del af Thisted IK’s faste kultur: 

- U10-U12 pige- og drengehold opfordres til at vælge et opstartsstævne, som der er fælles opbakning 
til at deltage i. Formålet er en fælleskabsfølelse, ved at tage af sted sammen og bakke hinanden op 
under kampene, samt generelt at hygge sig på kryds og tværs. Et initiativ som gennem de sidste par 
år har udviklet sig til, at trænere fra de tidligere år, selv tager initiativ til dialogen med de andre træ-
nere om, hvilket stævne de skal deltage i sammen i den kommende sæson 

- Egen træningslejr i oktober med en enkelt overnatning. Formålet er at nye og gamle trænere, holdle-
dere, spillere og forældre har mulighed for at lære hinanden at kende - uden fokus på håndboldpo-
int. Et initiativ som har fået positive tilbagemeldinger de tidligere år, hvorfor der også blev udtrykt 
ærgrelse hos mange, da vi måtte aflyse i år grundet et sammenfald med et fodboldstævne.  

- Fastelavn for U4-U8, hvor der i år var deltagelse af 90 udklædte håndbold børn samt hjælpere fra 
U10 og U12.  

- Pizza-aften med ligakamp, hvor U6-U12 først spiser sammen, for derefter at være ét stort fælles 
heppekor til en af Mors-Thy’s kampe.  

- Afslutningsfest en hverdagsaften for spillere, trænere, holdledere, administratorer og forældre, med 
en stor opbakning på knapt 200 deltagere.   

- Trænerfester to gange årligt, hvor trænere, holdledere, administratorer, bestyrelse og ungdomsud-
valget lærer hinanden at kende uden for håndboldbanen.  

 
Håndboldkaravanen: 

- I et samarbejde på tværs med fire skoler, ungdomsuddannelser og Thisted IK, får 1.-4. klasser en sjov 
dag med håndbold. Arrangementet skaber positiv omtale, både hos nye spillere og ”gamle” omkring 
at ”det er sjovt at spille håndbold sammen”.  

 
Forenings-SFO: 

- Thisted IK har et samarbejde med fire folkeskolers SFO. I år har der været over 60 SFO-børn, der har 
spillet håndbold hver onsdag eftermiddag gennem tre måneder. Det har både sidste år og igen i år 
haft en effekt i forhold til nye Thisted IK medlemmer, når forenings-SFO er sluttet. 

 
Ungetrænere: 

- Under håndboldkaravanen deltager elever fra skolernes ældste klasser som trænere for børnene til 
stor glæde og inspiration for alle. Børnene nyder de stores nærvær og de store elever lærer at lære 
fra sig, hvilket sår frø i forhold til at være hjælpetrænere i Thisted IK’s ungdomsrække. 

- Unge spillere helt ned til U12 er blevet inkluderet som hjælpetrænere i forenings-SFO og Thisted IK’s 
ungdomsrække, hvilket er en gevinst i forhold til rekruttering af trænere på sigt, da der allerede i de 
tidligere ungdomsår skabes håndboldtræner-drømme. Samtidig ser vi, at de unge hjælpere tiltræk-
ker U4-U8 spillere. 



 
Administratorer: 

- Som en fast del af alle hold udvælges der en administrator blandt forældrene. Strategien er at aflaste 
trænergerningen, hvilket har en positiv betydning, både i forhold til forældreinddragelse, men også i 
forhold til rekrutteringen af nye trænere og fastholdelse af nuværende trænere, da De således kan 
koncentrere sig om selve håndboldspillet.  

 
Samarbejde med lokale klubber: 

- Et mangeårigt samarbejde med Nordthy fra U14-U18 er blevet udvidet til at omfatte damesenioraf-
delingen, så vi nu i fællesskab har fået tre hold. 

- Ligeledes er der indledt et samarbejde/fællesskab med Skyum Idrætsefterskole på U16-pigesiden. 
 
Thy Cup 40 års jubilæum: 

- Fastholdelse af Thy Cup som en tilbagevendende begivenhed mellem jul og nytår, således at der 
kunne afholdes 40-års jubilæum sidste år. Et arrangement båret igennem af et stort antal frivillige i 
alle aldre, både med og uden tilknytning til Thisted IK.  

 
Deltagelse i projekt Knæk Kurven: 

- Knæk Kurven forløbet blev længere end forventet, da næsten hele bestyrelsen blev udskiftet under-
vejs, hvorfor kun en enkelt fra bestyrelsen og 2 fra ungdoms-udvalget var gennemgående i hele pro-
cessen. Men processen lykkedes med god opbakning fra nye frivillige medlemmer i udvalgene, og 
forløbet blev ligeledes afsluttet med en særdeles vellykket aften, med deltagelse af ca. 140 forældre, 
trænere og frivillige. Formålet var at fortælle om Knæk Kurven, herunder orientering omkring klub-
bens arbejdsopgaver og økonomien. Strategien var, at det ikke skulle være en hvervekampagne for 
nye frivillige, men inspirations- og klubaften som fundament for et Thisted IK-fællesskab. 

 
Vores initiativer har som skrevet i starten af denne ansøgning haft følgende virkning: 
 
Medlemstallet er vokset i U4-U12 årgangen: 

- I sæsonen 15/16 var vi 143 medlemmer. I sæson 16/17 var vi 181 medlemmer. Mens medlemstallet 
topper i denne sæson med 220 spillende i ungdomsrækken. Dette er en stigning på 65 %.  

 
Økonomien er forbedret: 

- Fra at vi i år 2013 havde en negativ egenkapital på 580 t.kr., havde vi en positiv egenkapital pr. 31/12 
2016 på 627 t.kr. Vi forventer et overskud i 2017 på ca. 150 t.kr. 
 

På baggrund af Thisted IK’s fokuserede indsats med at knække kurven og forbedre økonomien, som i den 
grad er lykkes, vil vi gerne indstille Thisted IK som værdige til at modtage prisen som ”Årets forening”. 
 
 
 
 
Thisted, den 28. februar 2018 


