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Indledning - Oversigt.
Fakta.
Oprykningsperioden: 1982 - 1992.
Oprykning til 1. division: 1992 - 1993.
Elevatorperioden: 1993 - 1999.
Fusionsperioden: 1999 - 2002.
Centrale personer i hele perioden: 1982 - 2002.
Redigeret og skrevet af: Bent Bak
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TVIS KFUM IDRÆT 1982 - 2002.
1942 - 1982: MARK

STADION

HAL.

Tvis KFUM Idræt startede i 1942 med håndboldbaner i Østergård Krat et godt stykke ude på landet. Det
var en typisk ny forening opstået som en sidegren til sognets KFUM forening. Der var tale om
sommerhåndbold på en mark for karle og piger på landet. Al træning og turneringskampe var henlagt til
sommeraftener. En gang om året blev der dog afholdt sportsfest med kampe søndag eftermiddag.
Det ældste billede af et håndboldhold i Tvis
KFUM.
emblemet på trøjerne viser klart, at man nu
er med i KFUM's idrætsforbund. Tvis
KFUM's herrer som i 1953 vandt A-rækken.
Øverst f.v.: Thorkild Madsen, Ernst
Mogensen, Carlo Møller,
Midt f.v.:
Johannes Rasmussen, Jens
Hansen, Magnus Hugager.
Nederst:
Målmand Jens Kjær.

Herre B - holdet 1953:
Stående f.v.: Henning Kjær, Chr.
Madsen, Aksel Gedbo
Nielsen.
Siddende f.v.: Verner Aalbæk, Erik
Aalbæk, Egon Brunebjerg
Forrest:
Målmand Niels Hansen.
Håndboldhold fra dengang var altid
med 7 og kun 7 mand
Håndboldhold fra Østergaard Krat.
Perioden fra 1942 - 1982 er beskrevet i : Tvis KFUM Idræt fra 1942 - 1982 af Bent Bak.
Håndbolden i Østergård Krat fortsatte indtil 1968. Det nye spillested blev det fælles stadionanlæg tæt ved
byen og den nye Tvis Skole fra 1964. Stadion blev i fællesskab etableret mellem Tvis Skole, TIF og Tvis
KFUM. Tvis KFUM forlod med betænkelighed det "isolerede" og beskyttede Østergård Krat. De unge KFUM
spillere ville nu blive mere blandet med byens andre unge fra Idrætsforeningen og modtage påvirkning
herfra. Det ville f.eks. blive vanskeligere at fastholde traditionen med fælles afslutning med andagt og sang
her på det nye stadion.
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Håndbold på Tvis Stadion fra 1968.

Størrelsen på det
oprindelige Tvis Stadion.
I 1968 var græstæppet
klar til at tage i mod
fodbold håndboldspillere.
Der blev plantet
læbælter o. stadion.
Det markerede klubhus
blev indviet samtidig
med stadion.

Der var stadig tale om markhåndbold, men der blev i vinterperioden også søgt efter ledig halkapacitet i
nabobyerne. Her måtte man tage til takke med "udkantstider". Foreningen kom dog efterhånden med i
indendørs vinterturnering.
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Den helt store forandring indtraf i 1978, hvor Tvis fik sin egen Hal. Det åbnede i den grad op for
muligheder for alle klubbens hold, og fra 1978 blev indendørs håndbold og vinterturnering klart
dominerende i foreningen. Mange af holdene kom også med i JHF turneringen samtidig med at de spillede
i KFUM turneringen.

Tvis Hallen fra 1978. En simpel hal, men rig på oplevelser og ramme om fantastiske håndboldkampe fra
1982 - 1990.
Her fik de mange tilskuere en oplevelse for livet.
Skolen fik overbygningen i 1978 og blev udvidet, samtidig med at lærerstaben blev kraftig forøget med
nye unge lærere, hvoraf mange var kraftigt interesseret i håndbold samtidig med, at de havde
spillererfaring og trænererfaring på højt niveau. Det i kombination med mange tilflyttede børnefamilie og
den nye hal gav grobund for det håndbold eventyr som startede i 1982.

OPRYKNINGSTIDEN - 1982 - 1992: TVIS HALLEN

IDRÆTSCENTER VEST.

I 1982 startede et håndboldeventyr i Tvis KFUM Idræt, som ingen på daværende tidspunkt kunne have
forestillet sig. I 1982 rykkede serie 3 Herre op i serie 2. Det blev starten på en række oprykninger helt
uden sidestykke af et beskedent landsbysamfund som Tvis på ca. 1500 indbyggere.
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Byens befolkningen levede euforisk med i de spektakulære kampe i Tvis Hallen, hvor Tvis KFUM gik fra
triumf til triumf ikke blot i turneringen, men så sandelig også i pokalturneringen, hvor Tvis mange gange
sendte højere rangerende hold ud af turneringen. Med 1. holdets succes steg antallet af medlemmer og
klubben blev en at egnes store håndboldklubben med rigtig mange børne - og ungdomshold. Men også i
seniorrækkerne var klubben ganske godt med . En overgang var der f.eks. 5 herresenior hold tilmeldt
turneringen. Det bedste herrehold var
kun et år i S2 og S1, før holdet spillede i
danmarksserien. Her blev det til 2
sæsoner før holdet spillede i 3. division.
Her kom et mindre stop på 4 sæsoner før
Tvis KFUM rykkede op i 2. division, som
var næstbedste række. Tvis KFUM havde
nu overhalet alle naboklubber inklusive
de to store i Holstebro: HHK og
Holstebro KFUM. Men også Fousing og
Nr. Lem - Nr. Nissum var blevet
overhalet. Kun Mejrup-Hvam fulgte
stadig med i 2. division. Nu trak man ikke
længere på smilebåndet ad
landsbyklubben, som den ene gang efter
den anden var dømt som en døgnflue,
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som ville dø ud ligeså hurtigt den kom op mod de store. Respekten havde nu indfundet sig.

Efter 3 sæsoner i 2. division sluttede eventyret med den helt store forløsning med oprykningen til højeste
række 1. division i april 1993.

Den første hjemmekamp på Idrætscenter Vest var 1. december 1990 mod lokalrivalerne fra Skjern. Det
var en stor succes med et rekordpublikum på 1500.
Fra sæsonen 1991 - 92 blev alle hjemmekampe flyttet til Idrætscenter Vest. Man indså, at selv om
tilskuerkapaciteten blev udvidet til 1000 i Tvis Hallen, var det alligevel ikke nok til den lokale
håndboldfeber, som havde ramt publikum.

Halvleg på Idrætscenter Vest - 1993.
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Tvis KFUM på vej mod 1. division her i 1991.

Fra S3 til 1. div.

Tvis KFUM fra 1981 - 1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
- S3 - S2 - S1 - DKS - DKS - 3. - 3. - 3. - 3. - 2. - 2. - 2. - 1.
div. div. div. div. div. div. div. div.
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DET STORE OPRYKNING - 1993 - 1. DIVISION.
Oprykningen var den store kulmination og forløsning. En triumf og glædesrus uden lige. En præstation
som gav genlyd over hele landet. Lille Tvis var for alvor kommet på landkortet og klar til at kæmpe mod
de bedste hold i landet. Politikken, Jyllands Posten, BT og Ekstrabladet havde reportage om de jyske
cowboys fra vest.
Oprykningen var naturligvis en triumf for spillerne, træneren, staben o. holdet, bestyrelsen og sponsorer i
spidsen, men hele byen fra barn til gammel følte med rette, at de var part i oprykningen og tog glad del i
festen.
Det var en historisk begivenhed i Tvis og derfor har oprykningssæsonen 92/93 og oprykning d. 4. april
1993 fået sin egen del af historien.
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ELEVATORTIDEN - 1993 - 2002.

Elevatortiden

Tvis KFUM fra 1993 - 2002
TTH fra 2000

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 1. div. 2. div. 2. div. 1. div. 1. div. 2. div. 1. div. Lig.
lig.
lig.

I perioden fra 1991 til 1999 balancerede Tvis KFUM konstant mellem bedste række og næstbedste række.
1991: 1. oprykningsspil: I foråret 1991 var Tvis KFUM snublende tæt på at rykke op.
1992: Nr. 4 i 2. division.
1993: Direkte oprykning.
1994: 1. nedrykningsspil. Holdet rykker ned
1995: 2. oprykningsspil. Holdet rykker ikke op
1996: 3. oprykningsspil. Holdet rykker op
1997: 2. nedrykningsspil. Holdet bliver i bedste række.
1998: 3. nedrykningsspil. Holdet rykker ned på mål scoret efter tid på 3-meter.
1999: Direkte oprykning. Denne gang til ligaen.
2 nedrykninger i 1994 og 1998, og 3 oprykninger i 1993, 1996 og 1999.
Efter oprykningen til ligaen i 1999 er holdet aldrig rykket ud igen.
I alt 6 gange har holdet været i gang med ekstra kampe i april-maj måned for at afgøre holdets skæbne i
den kommende sæson. Elevatoren gik op og ned i den periode. Mest frustrerende var nedrykningen
allerede 1. sæson efter den euforiske oprykningstriumf i 1993.
Skæbnen var også hård ved holdet i foråret 1998, da holdet kun var et par mål fra at komme i slutspillet. I
stedet endte holdet i nedrykningsspil og tabte i den 3. kamp til Team Helsinge på et mål scoret på 3-meter
af Lars Krogh Jespersen efter tid på Idrætscenter Vest.
At holdet var berettiget til ligaen beviste holdet allerede året efter ved at besætte 1. pladsen i 1. division og
snuppe den direkte oprykning til ligaen. Siden 1999 har holdet beholdt sin plads i ligaen.
Frustrationer over problemerne med at bevare status som hold i den bedste række resulterede også i 2
trænerfyringer i perioden. Som altid i klubben var det trænere udefra det gik ud over.
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Det var også i elevatortiden, at flere udenlandske spillere kom til klubben, men holdet var også præget af
mange nyoprykkede ynglingespillere af egen avl. Over 10 ynglingespillere af egen avl kom på 1. holdet i
perioden.
Men den nye formand John Gråkjær fra foråret 1997 blev klubben straks styret i mere professionel
retning med start af erhvervsklub og ansættelse af sportschef. Spillerbudgettet blev kraftig øget, især til de
udenlandske spillere.
Økonomiudvalgets arbejde blev vigtigere og vigtigere for fortsat at være med i toppen.

FUSIONS ÅR - 1999 - 2002. FRA TVIS KFUM TIL TTH.
Sæsonen 1999-2000 blev holdets bedste i perioden fra 1999 - 2002. Holdet blev nr. 4 i ligaen og var med i
slutspillet om danmarksmesterskabet. De næste to sæsoner blev holdet nr. 8 og nr. 7 i ligaen.
I 2000 blev Tvis KFUM og HH90 fusioneret på eliteplan og de bedste hold under fusionen fik navnet Team
Tvis Holstebro.
Fusionstankerne opstod i slutningen af 1990'erne i bestyrelsen for Tvis KFUM Idræt. Den første som
luftede tankerne om fusion var John Gråkjær, som var blevet formand i 1997. Det var på et tidspunkt,
hvor der på landsplan allerede var indgået samarbejdsaftaler og fusioner mellem håndboldklubber.
De første tanker var ikke specielt rettet mod HH90, men måske nærmere mod Mejrup Hvam og Hogager.
Sponsorering og en stor økonomi var efterhånden nødvendig for at drive et elitehold. Der var store
sponsorer i Tvis, men man indså at det fremadrettet blev nødvendig at udvide sponsorkredsen og
erhvervsklubben ved at få Holstebro by med. Man stod over for valget, om man fortsat ville satse på et
hold i øverste række, eller man ville nøjes med en placering i sekundære rækker. Derfor kom
henvendelsen til HH90 i 1999. Den blev positiv modtaget. Det var Tvis KFUM Idræt som havde flagskibet i
form af ligaholdet for herrer, mens HH90 havde det bedste damehold i 1. division.
Der blev udarbejdet en samarbejdsaftale som skulle godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger i
begge moderklubber. Der var stort flertal i begge klubber og Team Tvis Holstebro startede 1. juni 2000.
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Samarbejdsaftalen skulle op til revision efter 2 år og igen godkendes i de to moderklubber. Der var store
knaster i samarbejdet. Det var to kulturer og to forskellige økonomier, som var stødt sammen. Der var stor
uro om ungdomsholdenes placering, om satsningen på herrer og damer og fordelingen af pengene. Der
var strid om indkøbet af dyre udenlandske spillere, og om hvor dyr administrationen måtte være.
Men den nye aftale blev med klart flertal igen godkendt i de to moderklubber, men bare et halvt år efter
eksploderede uenigheden for alvor, og TTH var så tæt på sprængning som sammenslutningen kunne
komme. Men så er vi ude over den periode, som denne beretning dækker. TTH blev reddet på målstregen
og som bekendt eksisterer TTH den dag i dag år 2016.
Herrerne bevarede ligapladsen i 2001 og 2002, mens dameholdet efter en skrivebordsafgørelsen rykkede
op i ligaen i 2002. Det lagde yderligere pres på økonomien.

