


Vision for Billund IF, Håndbold:
I Billund IF, Håndbold ønsker vi at udvikle håndboldspillere i alle aldre og på alle 
niveauer. Vores ønske er, at skabe et godt idrætsmiljø for børn, unge og voksne.

Mission for Billund IF, Håndbold:
Missionen er at skabe en klub, hvor det er sjovt at være, og hvor spillerne og 
trænerne indgår i et fællesskab – både sportsligt og socialt. En klub hvor alle 
arbejde sammen om fælles traditioner, værdier og målsætninger på tværs af hold, 
årgange og køn. 

Målsætning for Billund IF, Håndbold:
Målsætningen er at blive ved med at tilbyde hold for alle drenge- og pigeårgange i 
ungdomsafdelingen. 

Værdier for Billund IF, Håndbold:
1. Glæde ved håndbolden og glæde ved at komme i Billund Idrætscenter.
2. Sammenhold på hvert hold og på tværs af holdene.
3. Respekt for trænere, spillere og dommere. Respekt for Billund Idrætscenter, 

som danner rammen om det gode håndboldmiljø.

Kendetegn for Billund IF, Håndbold:

En klub, hvor
 

• alle er velkomne
• alle kan lide at komme
• der er voksne ledere til alle hold
• bredden prioriteres højt blandt de yngste medlemmer
• der er plads til eliten
• der er gode rammer for håndboldsporten
• der er gode sociale rammer for alle medlemmer.

Billund IF, Håndbold har et formål!
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En sæson er veloverstået
Som noget nyt til næste sæson, 

ændrer DHF en del ting. Bl.a. skal vi 
overgå til Ulige årgange, dvs. at, nu 
kommer holdene til at hedde, U4, U5, 
U6, U7, U8, U9, U11, U13, U15, U17, 
U19 og selvfølgelig stadig senior. Dette 
betyder også nogle ændringer i regler, 
boldstørrelser, banestørrelse m.m. Der 
er en del, vi skal have sat os ind, men vi 
tror på at det kun kan gøre noget godt for 
Håndbolden.

Som vi plejer er planlægningen af kom-
mende Ungarn tur for U14 og U116 i fuld 
gang og vi glæder os til at komme afsted 
igen i år.

I ønskes alle en rigtig god sommer og 
glædelig håndbold og som skrevet kan vi 
godt bruge nogle flere 
hænder til forskellige 
ting i klub. Så hvis 
du mener at du godt 
kunne tænke dig at 
bidrage med noget, så 
sig endelig til, TAK
Mona Nielsen
Formand,
Billund IF Håndbold

Endnu en sæson er gået i Billund IF 
Håndbold, hvor vi bl.a. har budt nye 
medlemmer velkomne i klubben. 

Sæsonen sluttede af med hånbold-
afslutning fredag d. 5/4. Det var et brag 
af en fest, hvor dagen startede med en 
mini turnering på små mål for alle spillere, 
dernæst kom, forældre, søskende, 
bedsteforældre m.m. til fællespisningen i 
hallen. 

Der blev overrakt kåringer (se mere i 
bladet) og holdt takke taler i stor stil. Og 
jeg vil endnu engang benytte lejligheden til 
at sige tusind tak for den store opbakning 
til denne dag og men også generelt til alle 
vores kampe i hallen.

Selvom turneringen er slut bliver der 
stadig trænet i hallen, nogle i sand og 
andre i hallen. Vi ser frem til at,  skulle 
afholde for 2. år i træk lokal Beach 
håndbold stævne, grundlovsdag d. 5/6 for 
alle hold.

Ellers er planlægningen i fuld gang til 
næste sæson, vi er bl.a. på udkig efter 
flere trænere, da vi får flere hold, flere 
bestyrelsesmedlemmer, bl.a. fordi klub-
bens aktiviteter vokser. 



U4 og U6 mini mix

Sæsonen er gået med at lære lidt om hvad 
håndbold går ud på. Vi har brugt tid på alle 
mulige former for lege med og uden bold. 
Der er blevet lagt stor vægt på at bolden stort 
set er med hele tiden. Lære at gribe bolden, 
kan være en meget svær ting for børn på 
denne alder, når man så også skal huske 
”kun 3 skridt” med bolden, bliver det endnu 
svære. Der er selvfølgelig også blevet spillet 
en del på 2 mål, for det er jo formålet med at 
gå til håndbold. 

Der har være arrangeret stævner for os, 
her har vi deltaget i nogle stykker. Børnene 
synes det er sjovt at få ”rigtigt” spiller tøj 
på, og møde modstandere fra andre byer. 
Til disse stævner har vi rigtig fået spillet 
håndbold, for man har som regel 3-4 kamp 

som består af 10min. Stævnerne sluttes altid 
af med en lille overraskelse/præmie til alle 
deltager, den bliver der sat stor pris på. 

Vi vil fra træner teamet gerne takke alle 
jer som har være med til håndbold denne 
sæson, for vi har hygget os rigtigt meget, 
håber vi ses i den kommende sæson.



BAYTECH A/S i Hejnsvig – vi udvikler og producerer 
løsninger til optimering af intern logistik og håndtering

www.baytech.dk



U8

Først vil vi sige tak til forældrene for at 
måtte låne jeres børn hver onsdag, det 
har været en sand fornøjelse at følge 
deres udvikling. Ikke kun deres udvikling 
indenfor det rent håndboldtekniske, 
men også deres sociale udvikling i det 
fællesskab som opstår når man sammen 
har et mål, nemlig at spille håndbold. 

Til vores fantastiske håndboldspillere:
Tak fordi I hver gang er mødt op glade 

og forventningsfulde

Tak fordi I hver gang har udfordret os i 
forhold til I bare blev bedre og bedre

Tak for alle de knus og kram I har delt 
ud af

Tak fordi I, ligesom os, synes at det er 
fedt at spille håndbold

Vi glæder os til at se jer alle i den 
kommende håndboldsæson 2019/2020 
til mange flere fede oplevelser i vores 
fælles passion. 

De bedste hilsner fra Trænerteamet



TVIS KØKKENCENTER 
GRINDSTED
TREHØJEVEJ 25 
7200 GRINDSTED
TLF. 75 330 373

NYT KØKKEN?
FIND INSPIRATION PÅ
TVIS.COM 

Billund: Gammelbro 22 · Tlf. 75 33 81 79



U10 Drenge

Drengene har i denne sæson bevist, 
at hvis man kæmper nok for det, kan 
alt ske. Efter at tabe med få mål eller 
stå uafgjort i alle kampe før jul, beviser 
drengene, at de vil kæmpe for sejren. 

De er begyndt at styrke- og løbe-
træne og lave kryds og systemer. De 
er fokuserede til træning, og har en 

stor lyst til at lære. Drengene er en 
flok fightere, og det er derfor vi vinder 
B-rækken i forårssæsonen. Forældrene 
er et fantastisk heppekor til hver eneste 
kamp, og drengene arbejder sammen 
på banen. Alle byder ind, og vi vinder 
som et hold. Tak for en spændende og 
fed sæson, drenge! 



 

Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707

Frit valg på menuen kr. 98,-

Kaptajnens favorit    kr. 73,- 
(Dagens ret)

Bestil online og se menuerne - for hver uge
www.propelaway.dk

A la carte  ·  Selskaber  ·  Take Away  ·  Kurser · Konferencer

Nordmarksvej 3 · DK-7190 Billund · Tlf.: 75 33 81 33 
www.propellen.dk · mail@propellen.dk

Propel’Away...high class - take away

Hver fredag og lørdag

Gæstemenu
Appetizer - Hovedret - Dessert

Pr. person kr.149,-
               Min. 4 personer



U12 Piger A+B

Sæsonen 18/19 går på hæld og foran 
os ligger kun afsluttende stævne for 2. 
holdet og et samlet afslutningsstævne 
for begge hold til Påske Cup i Vojens. 

Os trænere ser tilbage på en god 
sæson. En sæson hvor vi føler at 
pigerne på begge hold har flyttet sig 
enormt meget, i forhold til hvor de var. Vi 
har prøvet at have fokus på udviklingen 
af holdene, og lidt mindre på resultatet 
af kampene (selvom vi selvfølgelig også 
gerne vil vinde). Dette er gjort ud fra den 
filosofi at vi kan alle finde ud af sætte 
den bedste gennembrudsspiller over 
mod den forsvarsmæssigt ”svageste 
modspiller, men gør det os til et bedre 
håndboldhold?

Vi ser tilbage på en sæson med et 
enormt højt fremmøde til træning og 
kamp. Det er sjældent vi har været under 
18 til træning, set ud fra vi maks. kan 
være 21 hvis alle møder op. Dette gør 
det sjovt at være træner, da man altid 
har spillere nok til rådighed til at lave en 
god træning. Pigerne møder talstærkt 
op til både løb og skadesforebyggende 
inden hver træning, hvilket har kørt hele 
sæsonen igennem, uden undtagelser! 
Vi har i år fået tilgang af 3 søde og 
friske piger fra Give, som søgte lidt nye 
udfordringer, hvilket vi håber de har 

fået. Vi føler i hvert fald at de alle 3 har 
bidraget stort med deres engagement 
og humør til både træning og kamp, og 
vi håber at de har lyst at fortsætte deres 
udvikling sammen med os i årene frem.

2. holdet sluttede som nr. 3 i B, hvilket 
viser det niveau pigerne har løftet sig til 
gennem sæsonen! Da 1. holdet skulle 
spille A, følte vi at 2. holdet skulle tage 
springet fra C op i B, hvilket kunne være 
endt på flere måder, men pigerne viste 
sig tilliden værdig. Et godt kollektiv som 
kæmper godt sammen og som altid 
møder op i højt humør, og klar på at 
yde det bedste de kan. Pigerne støtter 
hinanden i både med og modgang, 
hvilket vidner om et stærkt sammenhold. 
Det skal også nævnes at 2. holdet har 
været hårdt ramt af skader gennem hele 
sæsonen, hvilket også sætter deres 
sæson i relief!

1. holdet sluttede a point med 2. 
pladsen, i en meget tæt spillet AA-
række. Vi var da lidt spændte på at se 
om vi hørte til i den bedste U12 række, 
men det har pigerne bevist at de gør! 
Vi har da rykket os i positiv retning 
hen over hele sæsonen, men specielt 
forårssæsonen i AA har givet pigerne et 
enormt løft. 

Fortsættes...



C A N D .  J U R .  E J E N D O M S M Æ G L E R  &  VA L U A R  M D E

Estate Billund Ejendomskontor I/S

Gammelbro 28, 7190 Billund, Telefon 7533 1477, E-mail 7190@estate.dk
www.estate.dk  facebook.com/estatebillund

VI STÅR PÅ MÅL FOR EN 
GOD BOLIGHANDEL!



Igen i år kom OK forbi til 
årets hånd-boldafslutning.

De medbragte denne gang 
en check på ikke mindre 
end kr. 25.192. Dette vagte 
naturligvis jubel i hallen og 
her fra skal der lyde en stor 
tak.

Dette viser også, at hvis 
alle støtter ordningen, ved at 
bestille OK, brændstofkort, 
OK mobil og eller OK EL, så støtter 
man håndboldafdelingen med ganske 
mange penge. Vi håber endnu flere vil 

tegne sig for kortenen i den kommende 
sæson og derved være med til, at sætte 
en ny rekord igen til næste år.

Det at vi konstant skulle spille op til 
vores bedste bare for at undgå at få 
et ordentlig smæk, og endda spille lidt 
bedre for at kunne vinde, har modnet 
pigerne meget.

 Fra trænerne skal der lyde et stort tak 

til pigerne for en fantastisk sæson, og en 
lige så stor tak til forældrene for lån af 
jeres dejlige børn! Dejligt med den store 
opbakning vi mærker til kampene fra jer 
forældre.

U12 Drenge B

OK kom forbi med en flot check

For drengene har sæsonen budt på 
B rækken både før og efter jul. Dette 
niveau har passet godt til holdet og 
dets udvikling. Sæsonen har givet nogle 
noget svingende resultater med både 
flotte hold præstationer og sikre sejre, 
men bestemt også nogle kampe hvor 
tingene ikke lykkedes. Men hele vejen 
igennem sæsonen har der været en 

masse glæde og lyst fra drengene til at 
gøre det bedre og bedre. 

Sidst på sæsonen er der også kommer 
tilgang fra et par nye spillere som har vist 
en stor gejst og lyst til håndboldspillet, 
så jeg ser meget frem til at forsætte 
udviklingen med de skønne U12 drenge 
i næste sæson hvor det jo bliver til U13 
drenge



Nyt liv til 
din bolig ...
Tlf. 40 13 32 65

mail@jm-malerfirma.dk
www.jm-malerfirma.dk

 

Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707

Billund: Gammelbro 22 · Tlf. 75 33 81 79



U14 Drenge A

Vi trænere har haft stor glæde af denne 
sæson… vi er blevet udfordret og udviklet 
sammen med disse gode og dejlige unge 
mennesker. En helt fantastisk alder at 
arbejde med hvor der sker en enorm 
udvikling både fysisk og mentalt.

Holdet har spredt sig over 3. årgange. 
(7-8. og 9.kl) og det har drengene taget 
som en udfordring og en mulighed 
for at lære, på tværs af alder og 
hinanden. Processen med at skabe en 
fællesskabsfølelse, respekt og lyst til at 
gøre hinanden og sig selv bedre som 
håndboldspillere har taget tid… men for 
hver træning har de vokset og de har hver 
især udviklet sig som håndboldspiller og 
som ungt menneske… og det har været 
FEDT at være en del af...

De har arbejdet/trænet hårdt som 
håndboldspillere, taget ansvar som hold 
og de har udfordret hinanden sportsligt 
og mentalt.

Sportsligt har det givet drengene en 
masse gode oplevelser og erfaringer. 
Vi startede sæsonen ud med DJS cup i 

Grindsted hvor hygge og håndbold og det 
at lære hinanden at kende var målet. 

Første del af sæsonen sluttede vi af 
som nr. 2 og lå ellers til oprykning til 2. 
div. længe… men set i bagspejlet var vi 
ikke klar til det… men stadigvæk på vej. 

Mellem jul og nytår var holdet tilmeldt 
SNE cup på Fyn og igen var det hygge 
og håndbold der var målet. Vi blev testet 
af med nogle divisions hold og tabte med 
få mål...

Anden del af sæsonen blev lige så 
spændende som første del… vi lå og 
kæmpede med Rask Mølle om første 
pladsen og den skulle udkæmpes i 
allersidste kamp, i Billund, netop mod 
Rask Mølle og hvilken kamp!!!

Vi skulle vinde med 3 mål for at 
blive puljevinder og vi troede på det… 
hele Billund hallen var fyldt op på 
tilskuerrækkerne... sikken en kulisse… 
sikke en opbakning og specielt TAK 
til U10 drengene… som gav den hele 
armen.

Fortsættes...



WWW.SCANAV.COM

VEDLIGEHOLD, TEST, REPARATION & INSTALLATION AF

FLYELEKTRONISK UDSTYR
Vi er altid på udkig efter flere dygtige medarbejdere, der ønsker at bidrage 
til vores store vækst indenfor vores niche område. 

Kontakt os gerne, hvis du drømmer om en karriere inden for flyindustrien, 
og er nysgerrig omkring de mange muligheder vi kan tilbyde indenfor 
teknik, salg, design, produktion eller quality & compliance.

Vi ønsker dig

GOD 
KAMP



U14 Piger B

Dejlig sæson med nogle fantastiske 
piger. 11 piger som fra starten var klar 
over, at der ikke var plads til for mange 
afbud, hvis holdet skulle hænge sammen.

Desværre havde vi nogle slemme 
skader, hvor vi havde spillere ude i 
længere tid, men vi klarede den og 
skulderklap til spillerne for deres energi 
og viljestyrke.

Hele sæsonen har vi haft nogle virkelig 
gode og spændene kampe og både før 
jul og nu her blev de nr. 2 i deres puljer, 
så det viser da tydeligt at trods få spillere 
og skader spillede de stabile og med 
masse af vinderinstinkt.

Det har været et fedt hold at træne. 
Masser af ideer fra spillerne og super 

gode træningspas to gange om ugen, og 
dejligt at alle kom til træning næsten hver 
gang.

Sæsonen har også budt på gode 
stævne, så som opstartsstævnet i 
Grindsted, julecup på Fyn og nu venter 
den helt store tur til Ungarn, som spillere 
og trænere glæder sig vildt til.

Vi trænere siger tusind tak indtil nu og vi 
glæder os til mange timer i hallen her i de 
næste måneder frem til Ungarn.

Vi vil også gerne sige tak til div. trænere 
fra de andre hold som har bistået med 
super træningspas til pigerne og tusind 
tak til pigernes forældre som virkelig har 
bakket både pigerne og os trænere op 
under hele sæsonen, det har været en 
super godt samarbejde.

Rask Mølle blev blæst ud med resultatet 
13 - 20. Men det holdt hårdt, indtil de 
sidste 5. min. hvor vi havde ligget tæt 

hele kampen…  Til kredsmesterskabet 
blev det til en flot sølvmedalje… godt 
gået drenge.



djs.dk

Råd til 
hele livet
investering  /  bolig  /  pension



U16 Piger 2. division
Er pose blandede bolsjer. Det er de 

først ord som popper op, når vi skal se 
tilbage på den forgangne sæson.

Fra sidste sæson var der kun 6 spillere, 
samt en tilgang. Egentlig var der først 
samlet et hold efter lidt samtaler under 
sidste års ungarnstur. 9 spillere var 
vi, inkl. 2 på dispensation, som skulle 
stjæles fra U18. Siden kom en mere på 
disp. Så med 10 spillere på papiret og 9 
til banen startede vi træningen op. Her 
på slutningen er vi 12. efter at Anunitha 
har taget håndbolde op igen og Julie 
Langkjær er vendt hjem fra efterskole 

Kval til 2. div, i første hug efter en lidt 
heldig lodtrækning, men med bange 

anelser, for var det nu en for stor 
mundfuld? 10 kampe inden jul. I de fire 
fik vi store klø, mens resten var ok.

3 point blev høsten. Og der kunne lige 
så godt have været 5 mere. Men tabellen 
lyver jo aldrig, og vi endte sidst.

Efter jul er det blevet il lidt flere point 8 
stk. i alt. men trænings-op møde har jo 
også indflydelse, nogen af spillerne har 
udviklet sig mere en andre og derfor er 
det ikke blevet til flere point. 2 hold har 
bare været bedre en os, hvor vi har tabt 
stort. Vi har dog hvis man skal se det 
positive vundet en halvleg. Nederlag skal 
man lære af, sejre skal nydes.

U18 Piger

U-18 piger har haft en rigtig god 
sæson, på trods af en del udfordringer. 
Vi startede 8 markspillere, men ingen 
målmand. Nicoline Borge og Nicoline 
Buelund, meldt sig dog til at stå en 
halvleg hver, når vi skulle spille og de har 
gjort det helt forrygende. da vi nærmede 
os jul, blev Cathja langtidskadet og så 
var vi kun syv, men pigerne kæmpede 
videre og de sluttede på en flot 2 plads 
op til jul.

Efter jul, meldte vores tidligere 
målmand Julie Myrup ud, at hun godt 
kunne hjælpe i nogle af kampene og 

det var bare så fedt, stort tak til hende. 
Til gengæld tog Cecillia ud og rejse og 
så var vi 6 markspillere og 1 målmand, 
men vi kørte bare på. Cilla kom hjem 
og Cathja blev klar og vi sluttede 
sæsonen af med at spille med 9 u-18 
spillere, helt uden hjælp fra u-16, som 
har været fantastiske til at hjælpe, når 
det kneb allermest. Vores figther pokal, 
gik meget fortjent til Malene Danielsen, 
som egentlig er streg spiller, men har 
spillet hele sæsonen som højre fløj og 
har gjort det så utroligt flot og altid med 
et smil og ukuelig optimisme.



Årets fiduspokaler og andre kåringer
U10 DRENGE

Fiduspokalen skal i år gå til en spiller, 
der altid tropper veloplagt op til træning 
og kampe. Han er ivrig efter at lære 
nyt, og det kan man se ved det store 
engagement han viser både til træning 
og i kampe.

Han tager et stort ansvar i forsvaret. 
Har et godt overblik og er god til at 
guide og hjælpe holdkammeraterne i 
forsvaret. En rigtig forsvars-general!

Han har gennemgået en positiv udvik-
ling, hvor holdindsats er kommet  mere 
i fokus. Han er blevet meget bedre til at 
se holdkammeraterne og til at gøre dem 
gode. Han viser altid stor glæde når 
holdkammeraterne lykkedes, og giver 
gerne en highfive fra bænken!

Med andre ord, er han rigtig godt på 
vej til at blive en rigtig teamplayer. Så 
derfor skal årets fiduspokal gå til Tobias.

U12 DRENGE

Årets modtager af Fidus prisen på U12 
drenge går til en spiller som gennem 
hele sæsonen har: 

Prioriteret håndbolden højt, det har 
umærket sig ved at have et højt, ja 
meget tæt på 100% træningsfremmøde.

Det er en spiller som har været 
fokuseret til træning, fokuseret på at 
lære og udvikle sig.  Og den udvikling 
som spilleren har gjort sig over de sidste 
par sæsoner, har gjort ham til en god 
støtte både på og uden for banen for 
holdkammeraterne. 

I forsvaret står han godt og bruger 
sin fysik på bedste vis og hjælper 
gerne sidemakkeren men at få taklet 
modstanderen helt ned igulvet,og så 
har han i denne sæson forstået at skabe 
plads og chancer til sine medspillere i 
angrebet samt være klar på mange 
gode indspil fra holdkammeraterne og 
dermed fået puttet mange bold i kassen 
i år.

Så Fidus prisen til året U12 drenge 
spiller går til: Jakob Voss



U12 Piger AA

Årets kammaret U12 pigespiller i BI 
Håndbold:

Trods sin unge alder viser dette unge 
menneske et stort ansvar ved at gå 
forrest med godt humør og gå-på mod 
til både træning og kamp. Hun møder 
altid op med et stort smil på munden og 
en positiv attitude. Hun går ofte forrest 
til træningen, og når målvogterne af 
træningsmæssige årsager går ud til 
siden og laver bevægelsestræning, 
vejleder hun gerne sin målvogter 
veninde gennem øvelserne. Samtidig 
bruger hun også hendes engagement 
og gode humør som Ungtræner i 
klubben, hvor hun medvirker til at de 
nye unge talenter får en god oplevelse 
til træning. 

Man hører hende aldrig sige et ondt 
ord om andre, men er bare fuld af spas 
og ballade, når hun eks. vis opfører en 
skør dans eller sang, som hun lige har 
arbejdet på i skolen med veninderne. 
Hun er bare definitionen på en god 
kammerat – En man altid kan stole på.

Derudover har hun også udviklet sit 
spil meget. For bare et år siden, var 

hun den stille og forsigtige pige som 
blev stående inde på stregen, mens vi 
i dag oplever en aggressiv målvogter, 
som kommer springende ud i hovedet 
på spillerne, hvilket ofte overrasker en 
U12 spiller. Hun løber gerne de første 
10-15 meter i kontraen for at følge sine 
kammerater op af banen, bare for at vise 
hun er til rådighed, hvis de har brug for 
hende, og har det bedst hvis hun driver 
af sved efter både træning og kamp.

Dette er ordene som danner baggrund 
for vores indstilling af Agnes Marie 
Buchreitz Thesbjerg til prisen som årets 
spiller i Billund håndbold.

U12 Piger AA og B

U12 pige AA, som er det højest mulige 
niveau i U12 pige, har gennem sæsonen 
været en fornøjelse at arbejde med. Via 
højt humør, sammenhold og lysten til 
at lære og udvikle sig, har flyttet holdet 
til et højt niveau, som træner staben er 
meget stolte af. 

Valget af årets fidus går til en spiller, 
som i år har vist det høje niveau, vi i flere 
år har vidst hun besidder. En spiller som 
stort set ikke har misset en træning, klør 
på til både styrketræning og løb og som 
ALTID kommer med et smil og en kæk 
bemærkning. Hun er en klog U12 spiller 



og har et ufattelig højt bund niveau, 
en spiller der gør holdkammeraterne 
gode. Hun elsker håndbolden, hvilket 
hun viser ved gerne at ville spille ALLE 
kampe på både AA og på B-holdet hvis 
hun fik lov.

En spiller som vi er glade for valgte BI 
håndbold for et par år siden fordi hun 
skaber glæde på hele årgangen og er 
en god kammerat både på og uden for 
banen. Så årets fidus på U12 pige AA 
går fortjent til Mathilde Jørgensen

På U12-piger B har alle piger udviklet 
sig i denne sæson - alle har givet den 
max gas for i fællesskab at vise at de 
også er de bedste i B-rækken. 

Det har været en udfordrende sæson 
med mange skader som har betydet 
udskiftning og omrokering på holdet. 
Årets fidus har evnet, at have mere end 
bare overblik over spillet når hun hver 
søndag har skulle dirigere nye spillere 
på flere positioner. Det kræver en 
fighter der går forrest og tager ansvar 
for at både forsvaret som angrebsspillet 
lykkedes. Det kræver en fighter som 
aldrig giver op og som med et glimt i 
øjet kan sprede fightervilje blandt sine 
holdkammerater.

Det kræver mental som fysisk styrke 
at skulle være igangsætter, afslutter og 
trænernes højre hånd på banen. Årets 
fidus er i den grad gået forrest i denne 
sæson, taget de tæv det har givet  og 
formået at spille ind på værdien om, at 
vi spiller hinanden gode - for i fælleskab 
at lykkedes.  

Årets fidus på U12 pige B går til 
vores altid fightende playmaker Karla 
Østergaard.

U14 Piger B 
Vores fidus på U14 piger skal gå til 

en pige, som har udviklet sig både som 

spillere, men også som person.
Denne pige brokker sig aldrig, trods 

det kan være hård træning en gang 
imellem. Hun giver tværtimod altid god 
feedback til os trænere at det har været 
en god træning, og at hun syntes at det 
har været fedt og lærerigt.

Når vi kigger tilbage på starten af 
sæsonen, så vi en stille og rolig pige, 
som man ikke lige lagde mærke til pga. 
hendes stille og rolige væsen.

Men da turneringen gik i gang, skal 
man da lige love for, at man straks bed 
mærke i hende...

Også til træning ser vi mere og mere 
til hende. Hun knokler derudaf med 120 
km i timen og hun bliver ved. Hun har 
vist overfor os trænere, at hun bare 
gerne vil det her håndbold og hun tager 
imod alle vores råd og vejledning med 
smil på læben og deraf hendes gode 
udvikling.

Vi har med en stille, glad pige som er 
vellidt blandt hendes holdkammerater 
og også os trænere. 

Hun har forbedret sig stille og roligt 



hele vejen igennem sæsonen, både til 
træning men bestemt også til kampene, 
men vi mangler stadig at hun råber lidt 
højere , men vi begynder at kunne høre 
hende en gang imellem.

Til træning er hun ikke bleg for at ligge 
sig imellem drengenes hårde skud og 
målnettet, og det er da mega sejt.

Næste sæson rykker hun desværre på 
efterskole, men vi håber da at hun vil 
vende tilbage efter 2 fede efterskoleår.

Det er jo selvfølgelig Salli der skal 
have den eftertragtede fiduspris for 
sæson 2018/19

Årets pige spille 2018/2019

Vi trænere var på ingen måde i tvivl.....
Denne spiller har sådan fortjent denne 

pris på alle måder.
Vi har med en spiller at gøre som har 

rigtig mange gode kompetencer både 
på banen og udenfor banen.

En spiller der aldrig giver op, men 
prøver sig frem i hele tiden. Hun knokler 
både til træning og ikke mindst til 
kampene.

Hendes gode humør smitter af både 
til spillere og trænerne, og hun er aldrig 
bleg for en god bemærkning.

Som træner er hun utrolig nem at 
arbejde med, lydhør, iderig og er heller 

ikke bange for at tage kampen op mod 
drengene, når der spilles kamp.

Vi har med en spiller at gøre, som 
syntes det er sjovt at træne, hygger med 
holdkammeraterne og som kommer til 
hver eneste træning og kamp lige på 
nær en eneste gang. Flot gået.

Samtidig har vi med en spiller som 
også har rykket sig udviklingsmæssigt 
hele sæsonen igennem, hun spiller 
overalt på banen, vi mangler dog at 
afprøve hende i målet, men det ville hun 
helt sikkert ikke være bleg for at afprøve. 
Hun udvikler sig helt vildt på banen og 
er ikke bange for at afprøve de opgaver 
vi giver hende gang på gang.

Derfor syntes vi at denne spiller 
fortjener at blive hædret som årets 
pigespiller. Nemlig for hendes udvikling, 
gåpåmod og hendes gode egenskab 
som holdkammerat

Så derfor fortjener Cecilie denne pris 

U14 Drenge

En spiller der har gennemgået en 
særdeles god udvikling i denne sæson 
og han er ikke kommet sovende til det...

Han har knoklet til 2 x træning her i 
Billund.

Han har knoklet til 2 x træning på 



Talent udviklingsholdet i Grindsted.
Han har udviklet sig til en meget 

fokuseret og koncentreret håndbold 
spiller... til en spiller der tør at tage 
ansvar både i forsvar og angreb...

Han er en god kammerat på banen og 
udenfor banen. Kommer altid med en 
positiv indstilling.

Han er god til at komme med input til 
træning og til kamp...

Og med et glimt i øjet tør jeg godt sige 
at han kan være lidt glemsom en gang 
imellem… Men tænk hvad tape kan 
udrette!

Helt fortjent er han valgt som året 
Fidus for U 14 drengene, Mikkel  Voss 
Andersen.

Årets drenge spiller

Han startede tidligt som håndbold-
spiller... så tidligt at det var med sut i 
munden og håndbold i hånden... 

Han er en af de spillere der stort altid 
møder op til træning og er altid i godt 

humør. Han er en af dem der knokler 
og knokler til træning uanset hvor 
ondt det gør. Han giver aldrig op og er 
dermed også et godt forbillede for hans 
holdkammerater og andre spillere.

De kvaliteter han efterhånden mestre 
er ROEN og en evne til at læse hvor 
skudene kommer...

Hans enorme udvikling i denne sæ-
son kommer af mange træningstimer. 
Det er både her i Billund... det er i 
Grindsted med Talent Udvikling”s holdet 
hvor han har en dygtig målmandstræner 
tilknyttet...

I en “lille” år’s tid har han trænet med 
kredsholdet (kreds 6) 1. gang i mdr. 
Hvor han bliver presset MAX.

Og det har givet ekstra blod på tan-
den...

En af hans kæle navne er “mini” 
Landin, som hans træner Jimmi kalder 
ham.

Velfortjent bliver Markus valgt som 
årets drenge spiller

U16 Piger

Der er kan opstilles mange kriterier for, 
at gøre sig fortjent til at få denne pokal. 
Disse kriterier er nogen som vi som 
trænere kan opstille og tildele.

Det kan være: træningsindsatsen, 
indstillingen til træningen og kampe, 
er hun en god holdkammerat, er hun 



imødekommende og lyttende. Stiller hun 
krav til trænere, til holdkammerater? går 
hun forrest? får hun alle med? Vil hun 
eller kan hun det hele? Brænder der en 
lyst og en stærk vilje? Er der talent? Er 
der fremgang? Opfylder hun alle krav 
eller måske kun nogle få?

Det kan være svært at vælge det 
ene kriterie eller det andet, eller alle 
egenskaber. Den ene eller den anden 
spiller. 

Det er det bare ikke denne gang. 
For der er på, u16 piger, kun en 
som besidder og opfylder alle disse 
ovennævnte kriterier og egenskaber. 

Hun er en anfører! Og ja, selvom det 
hverv er afskaffet i håndbold, så har hun 
genindført dette hverv. Ikke fordi vi har 
bedt om det, eller fordi hun gerne vil 
være det, men fordi hun ER en anfører. 
Fordi det er hendes DNA og derfor 
naturligt for hende, at gå forrest. Fordi 
hun i den grad er et forbillede. Og ikke 
kun for de andre spillere, men også for 

os trænere, ja, faktisk for hele klubben. 
Hun er en stjerne. Hun er en ener og en 
hold spiller. Hun er hver dag den bedste 
udgave af sig selv. Derfor er hun også, 
SÅ meget respekteret af alle spillere og 
trænere omkring holdet. For hun har 
fortjent alt den ros der kommer til hende 
og meget, meget mere.

Astrid Thesbjerg……  Det er ”igen” 
dig som skal have en pokal. Det skal 
du, fordi du bliver ved med at lægge 
lag på. Fordi du er outstanding! Det er 
du, som menneske, som spiller, og vi 
er SÅ heldige og taknemmelige over, at 
have en som dig i klubben og på holdet. 
Vi håber du får et fantastisk år på 
Efterskolen Lægården og vi glæder os 
til du kommer hjem igen. Og vi glæder 
os over, at du vil hjælpe til næste år, hvis 
du er hjemme. Du er altid meget mere 
end velkommen.

Stort tillykke med pokalen. Den er 
mere end velfortjent.



I år går denne pris til en person som 
har en særlig betydning for Billund IF 
Håndbold. En person som har været 
en del af klubben og håndbold sporten i 
rigtig mange år.

Han har siddet som bestyrelses-
formand i klubben, han har selv spillet 
og har været aktiv dommer.

Han er en af dem der er fortaler for 
frivilligheden og taget initiativet til at 
skabe rigtig mange aktiviteter i klubben.  
Han er af dem som  er et forbillede for 

mig som formand , men også resten 
af bestyrelsen, da han virkelig har vist 
hvad det vil sige at være frivillig

Han er fortsat aktiv i klubben, hvor 
han tager så vidt muligt alle dommerbord 
tjanserne for seniorholdene, hvilket de 
sætter rigtig stor på pris på. Han kommer 
også i hallen og ser ungdomsholdene 
spille.

Det er mig en  stor ære at overrække 
Året Æres pris til Leif Frandsen

Årets æres pris Billund IF Håndbold 2019



Slutstillingen...

Hold K V U T Score Point
1 Ans IF 10 10 0 0 266-171 20
2 Filskov IF 10 7 0 3 235-199 14
3 Them GF 10 5 0 5 214-235 10
4 Brande HK 10 4 0 6 243-252 8
5 Billund IF 10 3 0 7 216-239 6
6 Østbirk IF 10 1 0 9 204-282 2

Serie 1 Herrer

Hold K V U T Score Point
1 Horsens KFUM 10 10 0 0 169-121 20
2 Elkjær HK 10 8 0 2 171-153 16
3 Lindved GF 10 6 0 4 146-124 12
4 Billund IF 10 3 0 7 151-154 6
5 Sdr. Omme IF 10 2 0 8 138-166 4
6 Ejstrup/Hærvejen 3 10 1 0 9 115-172 2

Serie 3 Damer

Hold K V U T Score Point
1 Billund IF 10 9 1 0 167-111 19
2 Grindsted GIF 10 6 1 3 155-131 13
3 Skanderborg Håndbold 2 10 5 0 5 143-127 10
4 Horsens HK 10 4 2 4 126-142 10
5 Øster Nykirke IF 10 3 0 7 116-157 6
6 Gedved IF 10 1 0 9 104-143 2

U-10 Drenge B

Hold K V U T Score Point
1 Østbirk IF 10 8 0 2 141-107 16
2 Skanderborg Håndbold 3 10 6 2 2 152-126 14
3 Grindsted GIF 10 5 2 3 130-136 12
4 Billund IF 10 4 1 5 119-111 9
5 ØHK Hedensted 2 10 3 0 7 133-161 6
6 HSR Klakring 10 1 1 8 96-130 3

U-12 Drenge B

Hold K V U T Score Point
1 Team NØS, Haderslev Næs 8 6 1 1 169-144 13
2 Team Esbjerg HK 8 4 1 3 190-154 9
3 Rødekro-Aabenraa Håndbold 8 4 1 3 168-174 9
4 Billund IF 8 4 1 3 158-155 9
5 Fredericia HK 8 0 0 8 100-158 0

U-12 Pige AA

Hold K V U T Score Point
1 Give KFUM 10 7 1 2 128-92 15
2 HSR Klakring 10 6 0 4 122-121 12
3 Billund IF 2 10 5 0 5 113-115 10
4 Stensballe IK 2 10 4 1 5 163-158 9
5 Grindsted GIF 2 10 4 1 5 148-150 9
6 Horsens HK 2 10 2 1 7 119-157 5

U-12 Piger B



Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707

Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707

Få en fast, personlig og lokal 
rådgiver i Billund

Billund afdeling | Hovedgaden 30
7190 Billund | tlf. 76 88 91 60
sparkron.dk



Slutstillingen...

Hold K V U T Score Point
1 Billund IF 8 6 1 1 156-114 13
2 HK 73, Rask Mølle 8 6 1 1 149-111 13
3 Kjellerup Håndbold Klub 8 3 1 4 128-122 7
4 Gødvad GIF 8 3 1 4 154-158 7
5 Ry Håndbold 3 8 0 0 8 98-180 0

U-14 Drenge A

Hold K V U T Score Point
1 Torsted HK 2 8 7 0 1 110-90 14
2 Billund IF 8 5 0 3 98-85 10
3 Virklund Boldklub 8 4 1 3 109-97 9
4 Brædstrup Håndboldklub 2 8 3 1 4 90-78 7
5 Bording KFUM 8 0 0 8 70-127 0

U-14 Piger B

Hold K V U T Score Point
1 Silkeborg-Voel KFUM 2 10 8 1 1 291-220 17
2 Herning f H 10 6 1 3 248-236 13
3 Viborg HK 2 10 4 1 5 227-216 9
4 Billund IF 10 4 0 6 222-256 8
5 Søndermarkens IK 2 10 3 1 6 207-221 7
6 Skjern Håndbold 10 3 0 7 202-248 6

U-16 Pige 2. Division

Hold K V U T Score Point
1 UH, Esbjerg 10 9 0 1 183-117 18
2 Team Nord/7, Ølgod 10 6 0 4 147-146 12
3 Billund IF 10 6 0 4 188-143 12
4 HK Give Fremad af 2001 10 4 0 6 158-208 8
5 Søndermarken Vejle Håndbold Klub 10 4 0 6 172-196 8
6 Kolding KFUM Håndbold 10 1 0 9 171-209 2

U-18 Pige A



Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, 
så kan du støtte Billund IF Håndbold med 6 
øre, hver gang du tanker en liter benzin eller 
diesel. Det koster ikke dig ekstra – OK betaler 
hele beløbet.  

Støt klubben med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Billund IF Håndbold på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt Billund IF 
Håndbold
hver gang du tanker

Støt klubben med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 



Hold/Årgang Dag Tidspunkt Træner Telefon

U4-U6 
2011-2014

Torsdag (Hal 2) 16:30 - 17:30 Steen Lund
Markus Nørgaard
Frederik Nielsen
Victor Eskildsen

21281106

U8 
2009-2010

Onsdag (Hal 1) 16:00 - 17:00 Louise Kristensen
Agnes Thesbjerg
Signe Nielsen

25304055

U10 Piger
2007-2008

Tirsdag (Hal 1) 
Torsdag (Hal 1)

16:00 – 17:30
16:00 – 17:30

Anne Krogh
Astrid Thesbjerg

27444690

U10 Drenge
2007-2008

Mandag (Hal 1)
Torsdag (Hal 1)

16:00 – 17:30
16:00 – 17:30

Anne Krogh
Niklas Petersen

27444690

U12 Piger
2005-2006

Mandag (Hal 1)
Onsdag (Hal 1)

17:00 – 18:30
17:00 – 18:30

Henrik Jakobsen (Futte)
Keld Søgaard
Martin Jørgensen
Sina Petersen
Annitta Søgaard (holdleder)

21253654
25416010
23269030
24898764
20261639

U12 Drenge
2005-2006

Tirsdag (Hal 1)
Torsdag (Hal 1)

17:30 – 19:00
17:30 – 19:00

Henrik Voss Andersen
Kim Mikkelsen
Lene Mikkelsen (holdleder)

31353217
52159485
22233731

U14 Piger
2003-2004

Mandag (Hal 1)
Onsdag (Hal 1)

18:30 – 20:00
18:30 – 20:00

Laila Guldager
Benjamin Sørensen

31333829

U14 Drenge
2003-2004

Mandag (Hal 1)
Onsdag (Hal 1)

18:30 – 20:00
18:30 – 20:00

Mona Nielsen
Jimmi Mathiesen
Helle Nørbygaard

21910842

30132130

U16 Piger
2001-2002

Mandag (Hal 1)
Onsdag (Hal 1)

20:00 – 21:30
20:00 – 21:30

Erling Jensen
Kim Langkjær

61269923
40172517

U16 Drenge
2001-2002

Tirsdag (Hal 1)
Torsdag (Hal 1)

19:00 – 21:30
19:00 – 21:30

Mads Buhl Tronborg Nielsen
Anne Krogh

22410223
27444690

U18 Piger
1999-2000

Mandag (Hal 1)
Onsdag (Hal 1)

20:00 – 21:30
20:00 – 21:30

Erling Jensen
Poul Heisel

61269923
20803619

U18 Drenge
1999-2000

Tirsdag
Torsdag

20:30 – 22:00
19:00 – 20:30

Mads Buhl Tronborg Nielsen
Jesper Sørensen

22410223

Dame Senior
-1998

Torsdag 20:30 – 22:00 Per Uldal 28930812

Herre Senior
-1998

Tirsdag 20:30 – 22:00 Rasmus Friis 40460002 

Træningstider



Støt Billund IF Håndbold, hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Billund IF Håndbold, 
hver gang du tanker. 

Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet 
– uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får 
klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra at støtte 
– OK betaler hele beløbet. 

Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. 

Har du allerede et OK Benzinkort?
Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få det tilknyttet vores klub. 
Du skal bare ringe til OK på 70 10 20 33 og oplyse vores klubnavn og dit 
kortnummer, så støtter du Billund IF Håndbold.

Støt lokalsporten ekstra meget

Støt ekstra med el fra OK
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. liter. Og det er nemmere, end 
du tror. Du skal bare vælge imellem el til fastpris eller variabelpris på www.
ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til OK. 

Støt ekstra med OK Mobil
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du 
kan frit vælge den OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke 
OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores klub på www.ok.dk/lokalsporten/
mobil. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mona Nielsen på:
2191 0842 eller Bih.formand@gmail.com.

http://www.ok.dk/lokalsporten
http://www.ok.dk/lokalsporten/el
http://www.ok.dk/lokalsporten/el
http://www.ok.dk/lokalsporten/mobil
http://www.ok.dk/lokalsporten/mobil


Håndboldbestyrelsen
Formand Næstformand/Ungdom Kasserer

Mona Nielsen
Hinkestenen 22

7190 Billund
Tlf. 2191 0942

E-Mail:
bih.formand@gmail.com

Laila Guldager
Flintemarken 95

7190 Billund
Tlf. 3133 3829 

E-Mail:
bih.ungdom@gmail.com

Sina Pedersen
Lillevang 47
7190 Billund

Tlf. 2489 8764
E-Mail:

bih.kasser@gmail.com

Koordinator Tunering/kampfordeler Bestyrelsesmedlem

Anja Nissen 
Tingstedet 110
7190 Billund 

Tlf. 2211 2668  
E-Mail: 

bih.koordinator@gmail.com

Louise Kristensen
Kobjergvej 3
7190 Billund

Tlf. 2530 4055
E-Mail:

bih.turnering@gmail.com

Martin Jørgensen
Tusindbenet 8
7190 Billund

Tlf. 2326 9030
E-Mail:

bih.bestyrelse@gmail.com



Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707

Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707

Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 2030 8707

Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 2030 8707



Udvalgesposter
Sponsorkonsulent Sponsorkonsulent Sponsorkonsulent

Jørn Erik Jensen 
Tingstedet 85,
7190 Billund 

Tlf. 2030 8707
E-Mail:  

bih.sponsor@gmail.com

Kim Langkjær 
Lillevang 125,
7190 Billund 

Tlf. 4017 2517
E-Mail: 

kim@skalaejendomme.dk

Erling Jensen 
Tingstedet 33,

7190 Billund 
Tlf. 6126 9923 

E-Mail: 
tingstedet33@hotmail.com

Sponsorkonsulent Sponsorkonsulent

John Littau 
Hønseringen 21,

7190 Billund 
Tlf. 3070 5211 

E-Mail: 
ninajohn@svenet.dk

Henrik Jakobsen
Tingstedet 86,
7190 Billund 

Tlf. 2125 3654 
E-Mail: 

Tingstedet@gmail.dk



Her er der plads til din
virksomhed

Kontakt Jørn Erik Jensen, 
2030 8707
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NEDENSTÅENDE SPONSORER STØTTER
Billund IF, Håndbold

BAYTECH A/S ......................................................................................... 75335633
Billund Aquakulturservice ApS ................................................................. 75338720
Billund Boligforening ................................................................................ 75331260
Den Jyske Sparekasse ............................................................................ 76500999
Estate – Billund Ejendomskontor I/S ....................................................... 75331477
Grindsted Flytteforretning ........................................................................ 75320064
Hotel LEGOLAND A/S ............................................................................. 75331244
Hotel Propellen ........................................................................................ 75338133
JM Malerfirma .......................................................................................... 40133265
Kai Kristensen ......................................................................................... 26531918
Knud Jørgensen EL ApS ......................................................................... 70707099
Midtjysk Malerfirma ApS .......................................................................... 75333611
MT Gulve & Gardiner / Jysk Plastbelægning ........................................... 75353350
Optimera .................................................................................................. 74128600
Refborg A/S ............................................................................................. 75332633
Ringkjøbing Landbobank ......................................................................... 76249601
Samarbejdsaftale Sportmaster ................................................................ 75338179
Scandinavian Avionics ............................................................................. 79508000
Sparekassen Kronjylland ......................................................................... 76889161
Sportmaster ............................................................................................. 75338179
Tvis Køkkencenter Grindsted ApS........................................................... 75330373
Vestjyllands Andel.................................................................................... 97321011


