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ÆRESMEDLEMMER. 

EDITH KJÆR 

 

 

                                   

Udnævnt til æresmedlem I 1992. Beviset overrækkes af Agner Lund. 

 

 

Mange år i bestyrelsen. 
Formand fra 1980 - 1988. 

Forbandt  "de gamle værdier" i 
foreningen med " alt det nye" på 
glimrende vis. 
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HELGE JENSEN 

Skoleinspektøren var i slutningen af 1970'erne og i starten af 1980'erne med til at ansætte lærere, som 
var dedikerede foreningsmennesker, som med stor interesse tog del i det frivillige arbejde. Specielt blev 
der ansat lærere som var meget interesseret i håndbold. Flere var selv dygtige håndboldspillere og havde 
trænererfaring. Det i kombination med Tvis Hallen i 1978 gav et vældigt spark fremad for 
håndboldsporten. Nu skiftede fokus fra markhåndbold til hal-håndbold. Helge Jensen var meget aktiv i hal 
udvalget, ligesom han havde været meget aktiv 10 år i 1968, da stadion blev etableret. 

Lærer Jensen fulgte selv med som ivrig tilskuer i Tvis Hallen, han svigtede ikke en håndboldkamp, ligesom 
man ofte så ham i omklædningsrummet efter kampen. Håndbold havde høj prioritet i forhold til hans 
mange andre opgaver i sognet. 

Præsten Lise B. Fibiger skrev i sine mindeord over Helge Jensen: 

"Jensen holdt ikke meget fri fra sit kirkesanger job, men håndbolden kunne få ham til at sætte en afløser 
på. Det hændte, præsten planlagde et arrangement en søndag, og hvis det kolliderede med en 
håndboldkamp, sagde Jensen: ”Så kommer jeg ikke til det arrangement, og det gør andre heller ikke”. 
Derfor spurgte vi ofte Jensen, om der var noget, der hindrede det, vi var ved at planlægge." 

    

Helge Jensen - årets Tvis Borger 1989. 
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AKSEL DAMGAARD 

 

 

Aksel Damgaard som ses i midten tv. Startede ellers sin håndboldkarriere i TIF. Billedet her er fra 
turneringskamp i Mejrup i 1952. 

Altid glødende interesse for  og 
støtte til lokalsamfundet.  

Ikke mindst når det gælder 
idræt. 

Er "stamfader" til et helt dynasti 
af dygtige håndboldspillere og 
trænere som alle har betydet 
enorm meget for Tvis KFUM. 

Har ivrigt og trofast fulgt Tvis 
KFUM, sønner og sønnesønner 
rundt omkring i hallerne. 
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Arne Damgaard         Bent Damgaard 

      

Mathias Damgaard.           Andreas Damgaard.      Thomas Damgaard.     Morten Damgaard 

 

 

Sønner og 
Sønnesønner 
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BESTYRELSE 

AGNER LUND 

      
Var en af de fantastiske ledere som kom til Tvis lige ved starten af håndboldeventyret. Han satte sig straks 
på håndboldudvalget fra 1982, og var manden som startede "det nye Tvis KFUM Idræt" med sin store 
energi. Han førte Tvis KFUM op gennem rækkerne med respekt for "det gamle Tvis KFUM Idræt". Nu 
spillede klubben både i JHF og i KFUM turnering. 

Agner blev formand for hele foreningen i 1988 og var det indtil 1993, hvor Iver Andersen tog over. 

 

Her studerer Agner sammen med Kurt Nielsen 2008 de gamle kampprogrammer for Tvis KFUM. 
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Utallige gange har Agner været speaker til håndboldstævner på Idrætscenter Vest. Hans tydelige og 
behagelige stemme er kendt af alle. Han var altid fair i forhold til udeholdet, men glæden og begejstringen 
over en Tvis scoring skinnede tydelig igennem.  

 
Her sidder speakeren i 1993 sammen med to piger som også har været centrale personer for Tvis KFUM, 

nemlig Elin Sandal og Karin Christiansen. 

Agner er indfødt Spjaldbo og håndboldkarrieren startede også her som  10 årig i Spjald GIF. Karrieren fortsatte i 

Tvis KFUM i  serie 2 fra 1974-1980 og senere hen i Dreamteam til slutningen af 1990'erne. 

Agner blev formand for håndboldudvalget i starten af 1980'erne: "Det var en spændende tid, hvor de gamle 

KFUM-værdier mødte ønsket/muligheden for at komme sportsligt frem i rækkerne pga. de talentfulde 

ynglingespillere, der blev seniorer i den periode 

Der var selvfølgelig meget debat omkring denne udvikling, men i starten var vi meget enige om at vi godt kunne 

bevare grundværdierne i KFUM-trekanten og samtidig gå efter at udvikle os sportsligt. Derfor deltog vi også i 

begge turneringer og kom stolte hjem fra forbundsmesterskaber med pokaler og medaljer. 

Økonomien var elendig i starten, så vi skulle arbejde hårdt for at skaffe penge (de første sponsoraftaler der 

gjaldt mere end spillertøj) samt arrangementer der kunne give overskud (lodsedler, de første spil-sammen-

fester osv) 

Men det var én kæmpefornøjelse at arbejde sammen med en stor gruppe mennesker (både de gamle 

etablerede KFUM-er og de nye der kom til) i en periode hvor det bare hele tiden gik fremad både 

resultatmæssigt og i alle andre sammenhænge 
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Det var fantastisk at blive accepteret som en klub, man skulle regne med, ikke mindst i Holstebro, og i den 

forbindelse at få anerkendelse også fra erhvervslivet omkring det seriøse arbejde vi havde gang i. 

Generelt er jeg både stolt og føler mig meget ydmyg over at jeg har fået lov til at være med i denne fantastiske 

udvikling, der også har udviklet mig meget personligt som leder. Samtidig var det jo noget vi var med i som 

familie, og det var også en meget vigtig dimension! " 

Agner om manglende bredde inden for håndbold i dag: 

 "Der er alt for mange andre gode breddeaktiviteter i dag på seniorsiden (motionsløb, fitness, golf osv), og det 

samme gælder for børne- og ungdomssiden. Samtidig med dette så går de unge mere efter at være elitespillere, 

og gider ikke tilhøre den brede masse." 

Om årsagen till klubbens succes  og de mange oprykninger  

Agner: "En god blanding af de rette trænere/ledere (fundamentet for et godt trænings- og klubmiljø) samt 

blanding af lokale/nye spillere. Samtidig bakkede byen op (tilskuere, erhvervslivet – der senere blev udvidet med 

flere og flere inden for ringvejen). At nogle tunge erhvervsfolk med lokal udspring (læs John G og Orla D), hele 

tiden var med på at gøre drømmene økonomisk mulige gav det sidste skub!" 

De største oplevelser med Tvis KFUM holdet i perioden: "En masse oprykninger, hvor det svært at sige at den 
ene var bedre end den anden, samt nogle spektakulære LP-kampe mod højere rangerende modstandere!" 

At det blev Idrætscenter Vest, frem for en udvidelse af Tvis Hallen eller en Tvis Hal nr. 2 finder Agner i dag 
meget heldigt: "Ja, det var meget heldigt. Det andet havde jo været spild af penge. Men vi fik os jo også 
eksponeret på en helt anden måde og fik lagt tryk på HH-90 med hensyn til et fremtidigt samarbejde." 

Om  fusionen var  rigtig i 2000. "Helt sikkert. Ellers var vi kun en serieklub i dag!" 

Om fremtiden for den lokale håndbold her i Tvis. "Det afhænger helt af evnen til at rekruttere ledere. Vi er nu 
nået til det jeg vil kalde generation 3 + tilflyttere der skal trække læsset. Vi har en enestående 
rekrutteringsmulighed via børnehåndbold samarbejdet med SFH-en 

Men på seniorsiden er det op ad bakke. Jeg tror at nye turneringsformer (kortbanehåndbold mv) er vejen frem 

lige som de fleste andre steder for at bevare en bredde." 

Agner er stadig ret så engageret i håndbold i dag – i bla. TTH som speaker til ca. 2/3 af alle kampene i ligaerne, 
europacup og LP. Han er ikke ubetinget glad for det høje lydniveau og måder at piske stemningen op på, men 
her er den tidligere formand sat uden for indflydelse. 

Tv har fået meget stor indflydelse på håndboldpublikummet og håndboldprogrammet. Det holder folk væk fra 
arenaerne, når de kan sidde derhjemme og se håndbold, næsten hver aften. 

Agner om et tostrenget TTH: "Jeg synes helt sikkert at man skal bevare dameholdet i ligaen.  Tvis KFUM var 
også tostrenget (damerne har jo været helt oppe i 3. division) og vi må respektere udspringet fra de to 
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moderklubber og de mange tilskuere der faktisk helst vil se på damehåndbold, og der skal også være noget 
lokalt at stræbe efter for pigesiden." 

Agner tror også at både herrerne og damerne spiller i ligaen om 10 år: "Det kan godt være at et hold må ned i 
en sæson, men så vender de helt sikkert tilbage året efter :-). Men i bund og grund afhænger det af en ansvarlig 
ledelse, erhvervslivet i Holstebro samt den politiske velvilje fra Holstebro Kommune om at skabe 
rammerne/økonomien for TTH." 

Agners all-star - Tvis KFUM: Kim Laursen, Henrik Westh, Torben Westh, John Mikkelsen, Kim Sandal og Bent 

Damgård. Mål: Tom Lundager 

 
 

BRITT JENSEN. 

 

I hele perioden fra 1982 - 2002 har Britt været kasserer  for Tvis  KFUM. Bestemt ikke det letteste job. 
Økonomien blev i perioden mere og mere kompliceret. Antal hold og medlemstallet steg ligesom 
budgetterne. Det var ikke længere et spørgsmål bare om kontingent og hal tilskud, nej der var utallige 
sideregnskaber og kasser, som skulle samles i et samlet regnskab. Omsætningen steg i Britts tid fra 50.000 
til flere millioner. 
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IVER ANDERSEN 

Fusionen blev hastet igennem i 1999 - 2000. 

Iver Andersen var den meget optimistiske formand i 4 år fra 1993 - 97. 

Det var begivenhedsrige år med to oprykninger til øverste 
række, men også med nedrykning og to trænerfyringer. Iver: " 
Det bedste ved perioden var helt klar vores oprykning til 1. division 

Endelig nåede vi målet. Det var fantastisk. Det værste var helt 

klart, at kort ind i den første sæson måtte vi fyre Peter Hansen. 

Den gjorde ondt !"  

Peter Hansen var den første træner udefra som fik det svært i 

klubben. Han var langt fra den eneste. Han blev senere efterfulgt 

af Michael Tind, Ole Andersen, Torben Evjen og  Peter Brun 

Jørgensen som alle blev fyret i klubben. Iver har denne forklaring 

på at trænere udefra havde det vanskelig: "Vi var jo nok en 

sammen tømret flok af Tvis folk, som virkelig brændte for TVIS 

KFUM. Det lagde vi ikke skjul på, og det var måske nok svær at 

komme ude fra og komme ” tæt ” på.  Vi åndede og levede virkelig 

for den klub." 

Idrætscenter Vest var den hal, som har givet Iver de største håndboldmæssige oplevelser. Her gik alting 
op i en højere enhed. Den samlede pakke med spillet på banen , sponsorlokaler, sammenkomst med 

sponsorer, bandereklamer, og det at vi var områders højest rangerende hold trak publikum fra hele landsdelen. 

Som årsag til klubbens succes  peger  Iver på at organisationen var god med sammensætning af bestyrelse og 

udvalg. Der var altid en god indre dialog i klubben. Selvom 1. holdet havde stor succes  og fyldte meget, så var 

der også et kæmpe engagement ned igennem rækkerne med talrige frivillige trænere, ledere og forældre. 

Optimismen skiftede til  pessimisme på klubbens vegne, da fusionen med HH90 kom på bane, efter at Iver 
var gået af som formand i 1997. Om Ivers grunde til at sige nej kan læses i historien om klubben fra 1999 - 
2002.  
I dag mener Iver nok at fusionen var ok, men den kom på det forkerte tidspunkt og måden  var forkert. 
Mener at fusionspartneren havde en uoverskuelig økonomi og uoverskuelige kontrakter, som det var svær 
at navigere i.  Det var Tvis som kom med økonomien, organisationen og hele set- uppet. Vi skulle have 
ventet et år eller to, så var dialogen blevet en hel anden. Baglandet var ikke tilstrækkelig med på projektet. 
Det hele blev hastet igennem. 
På spørgsmålet om, hvordan Tvis KFUM havde set ud i dag uden fusion: " Svær spørgsmål ! Vi havde 

selvfølgelig kun været et herre hold i ligaen Men vi havde jo nok ikke haft Gråkjær Arena ! Og det er nok også et 

spørgsmål om Tvis alene kunne have skaffet økonomi samt frivillige. Så set i det lys skulle vi jo nok til 

Holstebro." 
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Den tidligere håndboldformand har i dag, som så mange andre tidligere 

håndboldkoryfæer kastet sig over golfspillet i Holstebro Golfklub og 

golfudstyret er også jævnlig med på ferie i udlandet . Det bliver kun til 3-4 

årlige besøg i Arenaen. Det er ikke så meget pga. af spillet men mere pga. 

støjniveauet. Det er simpelthen blevet for meget. Håndboldinteressen plejes 

nu mest ved  TV-skærmen. 

Det er blevet sværere at lokke folk til håndbold i dag. Der er langt flere tilbud, 

og man overvejer mere nøje, hvad man går til. 

Sådan som økonomien i TTH viser røde tal mener Iver at man skal satse på 1 

hold i ligaen (herre). Det skal være et tophold. Publikum vil ikke nøjes med en 

mellemvare, de kræver  mere og mere. Derfor ser Iver også pessimistisk på 

muligheden af at bevare begge ligahold i årene fremover. Man bliver nødt til at 

vælge. Ingen andre klubber har kunnet klare begge dele. Det kan TTH heller 

ikke.  Håber at der findes en løsning på de aktuelle økonomiske problemer, for 

det var en fantastisk klub vi fik sat i søen. 

Ivers all - star hold for perioden: 

Målmand:   Michael Brun 
Venstre fløj:   Jesper Bangshøj 
Venstre back:  Henrik West 
Centerspiller:   John Mikkelsen 
Højre back:   Morten Hansen 
Højre fløj:   Ole Fris 
Streg:   Bent Damgård 
Bedste forsvar:  N. Wittus 
Mest værdifuld: John Mikkelsen 
Træner :   Kurt Nielsen           
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JOHN GRÅKJÆR:  

Bedste indkøb: Morten Hansen til 75.000 kr. og 4 vinterdæk. 

John havde været aktiv i økonomiudvalget op i 1990'erne. I 
1997 blev han formand for Tvis KFUM og fra 1. juni 2000 
formand for fusionen TTH. 

Han var foregangsmand i fusionen. Han var også 
foregangsmand ved at føre klubben i mere professionel retning.  

Han tog straks initiativ til oprettelse af erhvervsklubben og 
etablering af kontor og klublokaler. 

Det var også ham, der indså nødvendigheden af administrativ 
hjælp for at få det hele til at køre. 

Han tog også initiativ til at skaffe udlændinge til klubben dog 
med blandet succes. 

John sluttede først sin aktive karriere som 46 år gammel. Inden da var det blevet til håndbold i Linde, 
Hogager og Tvis. Højeste niveau var danmarksserien som i dag vel svarer til 3. division. 

Den  største oplevelse med Tvis KFUM holdet i perioden var da vi første gang rykkede op i landets bedste 
række i 1993. 

Fusionen senere i 2000 var rigtig:  "Fusionen var rigtig og det tror jeg efterhånden at alle kan se. Har ikke 
fortrudt noget.. Problematikken ved fusionen var at to kulturer skulle lægges sammen,  to kulturer der 
elskede at hade hinanden."  Når jeg stoppede som formand i 2002 var det fordi det blev for tidskrævende og 
fordi alle havde forskellige forståelser af  fusionen." 

På spørgsmålet om, hvad det  bedste og det  værste indkøb af spillere John  har været med til. "Den værste 
er den polske fløjspiller som vi havde indgået aftale med, som smuttede til Tyskland via en dansk agent. 
Bedste handel var Morten Hansen til 75.000 og 4 vinterdæk."  

Håndbolden var motionsformen i mange år nu holdes formen ved lige med cykling, golf og motionscenter 
fra tid til anden. 

John er en hyppig tilskuer til kampene i Arenaen og ser 75%  herrekampene 25% af damekampene. "Det 
er vigtigt for Holstebro at man har et flagskib som kan markere sig i toppen og jeg tror ikke på to 
middelmådige hold."  

John tror også på fremtiden: "jeg tror på at begge hold spiller i ligaen om 10 år, hvis tingene i tide bliver 
rettet til. Det er et fantastisk aktiv for kommunen og Vestjylland og uden fusionen så havde der ikke været to 
ligahold i dag." 
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KRISTIAN BUNDGAARD. 

Var den store økonomimand op gennem 1990'erne. Kravet om penge og sponsorering steg og steg efter 
holdets oprykninger. Kristian arbejdede al sin fritid med at skaffe sponsorer og fra 2000 skulle der næsten 
en administrativ fuldtidsstilling til at erstatte ham. 

 

Kristian Bundgaard om sit arbejde i økonomiudvalget fra 1988 til 2001: 

" Så vidt jeg husker blev jeg i starten af 1988 bedt om at deltage i møderne i det daværende 
økonomiudvalg, senere på året blev jeg valgt ind i bestyrelsen som formand for økonomiudvalget.  

Året forinden havde jeg, i forbindelse med min ansættelse hos Zürich Forsikring, været med til at 
forhandle en sponsoraftale imellem Tvis Kfum og Zürich, en aftale der på daværende tidspunkt 
dækkede ca 25% af hele sponsorindtægten i klubben. Jeg trak mig helt ud af arbejdet i Tvis 
Kfum/Team Tvis Holstebro i efteråret/vinteren 2001 hvor jeg fik alvorlige problemer med helbredet. 
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Efter min hukommelse  havde vi et budget på kr. 250 – 300.000,- i 1998/1999.  

Budgettet var så vidt jeg husker vokset til imellem kr. 5.500.000,- til kr. 6.000.000,- i sæsonen 2001.  

En stigning på 25 til 50% var ikke usædvanligt i årene fra 1989 og frem til 2001.  

Økonomien gav store udfordringer, ambitionsniveauet var højt, økonomien i forhold til spillerne 
ændrede sig fra at være kompensationer til egentlig aflønning, det var nødvendig at forhøje 
lønningerne for at fastholde spillere og tiltrække nye, en udvikling der rigtig tog fart i 92/93 da vi 
første gang rykkede op i 1 division (landets dengang bedste række).  

Økonomien gav også store udfordringer i forhold til bredden i Tvis Kfum, alle afdelinger forsøgte at få 
sin del af den voksende økonomi, hvilket selvfølgelig var forståeligt  

Bilordningerne var selvfølgelig en god løsning i forhold til spillere når der blev forhandlet kontrakter, 
ordningen kompenserede godt i forhold til den trods alt beskedne løn. Men bilordningerne gav også 
anledning til mange diskussioner både i forhold til aflønning, skat m.v." 

Der blev røget til bestyrelsesmøderne i Tvis KFUM, og Kristian var en af synderne: 

 "Det vil nok være forkert at påstå at der ikke nu og da blev røget et par ekstra cigaretter, 
arbejdspresset var højt, i perioder brugte jeg mere tid på Tvis Kfum end på mit arbejde hos Zürich 
Forsikring. Arbejdspresset var nok også for højt, det var formentlig også den direkte årsag til min 
pludselige retræte i slutningen af 2001. Siden da har jeg ikke røget en eneste cigaret." 

Det bedste og det værste ved funktionen: 

"En stor oplevelse af få lov til at ”markedsføre klubben”, arbejdet med kontakt til den voksende 
økonomiudvalg og voksende sponsorkreds var spændende. Økonomiudvalget var selvsupplerende, 
hvis vi fandt en person som vi mente kunde udvikle sponsor kontakten blev personen inviteret ind i 
udvalget.  

Det værste ved funktionen var det evige pres fra alle kanter, alle havde en forventning om at alt var muligt." 

Om sin egen "håndboldkarriere":  

"Ja, jeg har selv spillet håndbold i en årrække, jeg kom aldrig længere end til serie 4. Jeg kan ikke påstå 
at jeg havde meget forstand på håndbold i 1988, men jeg vil da nok mene at jeg efter en stor passion 
for håndbold igennem de seneste mange år, efterhånden har en del forstand på det sportslige." 

Om fusionen med  HH90 i år 2000 siger Kristian: 
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"Jeg var igennem en lagt periode modstander af fusionen men jeg måtte som så mange andre 
erkende at udviklingsmulighederne i Tvis Kfum var begrænsede, vi nåede op på et højt niveau men 
kunne i årene 97- 98-99 ikke komme videre, vi var nød til af have en bredere kontakt til 
erhvervslivet i Holstebro for at udvikle den økonomi der var det altafgørende for at følge med.  

Det var ikke mulig uden en fusion, en del virksomheder turde ikke at støtte Tvis Kfum, de var bange 
for en negativ reaktion når de blev synlige i forbindelse med håndbolden i Tvis.  

Uden fusionen tror jeg ikke at hverken HH90 eller Tvis Kfum i dag ville have haft hold der var med 
på højeste niveau.  

Uden fusionen forestiller jeg mig at håndbolden i området ville se ud som fodbolden, hvor de højst 
rangerende hold ville spille i 1 eller 2 division og være ”fødeklubber” til de omkringliggende 
ligahold. " 

Kristian om kampene i Arenaen i dag og TV dækningen: 

"Indtil sæson 2014/2015 så jeg næsten alle kampe i arenaen.  
I de seneste par sæsoner har jeg kun været i arenaen nogle få gange, det skyldes nok mest den 
brede TV-dækning håndbolden har fået igennem de seneste år.  

Pengene har og har haft stor indflydelse igennem mange år men mon ikke klubberne herunder TTH 
på et tidspunkt bliver dygtigere til at få balance imellem indtægter og udgifter.  

Der er efter min opfattelse ingen tvivl om at TV har fået for står indflydelse, som udenforstående 
ser det ud som om at TV er i stand til at ”fordele” kampene over hele ugen og dertil bestemme 
tidspunkter for kampstart mv. Der er nok ikke nogen alternativ da TV dækningen har enorm 
betydning i forhold til sponsorer mv.  

For øvrigt er det min opfattelse at larmen er for voldsom til top håndbold i dag." 

Om  begge TTH hold er i ligaen om 1/5/10 år:  

"Nej, jeg tror ikke på at det er mulig at skaffe den nødvendige økonomi i lokalområdet.  

Vi vil formentlig have herrerne med på højeste niveau og et damehold på 1-2 div. Niveau.  

Specielt på herresiden er Nordvestjylland i ubalance i forhold til landet som helhed, det har dog 
hjulpet lidt at Viborg, Lemvig og Skive er væk fra øverste niveau. Men antallet af hold på både 
dame og herresiden vil formentlig blive reduceret.  

Interessen for holdsport ser vel ud til at være dalende, men lad os da håbe holdningerne ændres da 
holdsport efter min opfattelse er vigtig for den personlige udvikling." 
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ERLING KRISTENSEN 

 

Formand i Tvis KFUM fra fusionen i år 2000 og derfor med i 
bestyrelsen i TTH siden. Han har været moderklubbens trofaste og 
vedholdende repræsentant i TTH, og dermed været med i de 
mange diskussioner om driften af TTH og moderklubbernes 
forhold til TTH. Han kom for alvor i oprørt vand da TTH var 
særdeles tæt på sprængning i 2002. I sidste øjeblik var Erling med 
som redningsmand for at fusionen kunne sejle videre. 

Han skulle om nogen være manden som kunne forene kulturerne i 
de to moderklubber i det han har en spillermæssig fortid i  
Holstebro i klubben HHK, før et huskøb gjorde ham til Tvis boer og 
dermed spiller og mangeårigt bestyrelsesmedlem i Tvis KFUM. 

Opvæksten og de første håndbold sko blev trådt i Thy.  Startede i HSH 69 i Hørdum-Thy. I HHK- Holstebro 
fra  81-85( Var med for HHK i kampen mod Tvis KFUM, da Tvis rykkede op i serie  1 Spillede ikke højere 
end serie 2(bortset fra 1 kamp for serie 1 i Tvis, da de virkelig manglede folk ca. i 2007).  Stoppede ellers 
karrieren i 2002 da Dream Team holdet også stoppede. Herefter ca. 10 kampe som afløser, når et hold 
havde svært ved at stille hold. 

De største oplevelser med Tvis KFUM i perioden 1982 - 2002 har været oprykningen i 1993 til øverste 
række. Den største nedtur kom året efter, da Lars Krogh Jeppesen scorede efter tid på tremeter og sendte 
Tvis KFUM ned igen. 

"Fusionen og eliteoverbygningen i 2000 var den rigtige beslutning. Der var ikke noget alternativ. Man skulle 
måske ikke have samlet hele junior/ynglinge afdelingen i TTH, men ladet den forblive i moderklubberne. 
Problemet med fusionen var, at meget forskellige håndboldkulturer pludselig skulle samarbejde. Begge 
moderklubber havde mistillid til hinanden."  

Som spiller og bestyrelsesmedlem har Erling oplevet 90'erne i klubben. Her kulminerede antallet af hold i 
klubben. Breddehåndbolden blomstrede samtidig med 1. holdets store præstationer tiltrak sig stor 
opmærksomhed og krævede mange ressourcer. "I dag har breddehåndbolden det svært, i hvert fald når 
junioralderen nås. Der skal starte en ny Tvis kultur/ånd hvis Tvis Håndbold skal have en stor fremtid. 

Tvis er i klemme mellem 2 nye store samfund: Mejdal/Halgaard og Mejrup/sletten med masser af børn 

og gamle Tvis spillere som forældre/trænere/ledere. Der er ikke den samme tradition for at alle børn i 

Tvis spiller håndbold, som der var i 90'erne og 00'erne." 

Formen hos Erling holdes i dag ved lige med badminton og tennis, og han har også et par løbesko. 

Håndboldinteressen er stadig stor og han ser alle herrekampe i Arenaen og halvdelen af damekampene. 

Erling hører til den kategori af personer som gerne vil have dæmpet det høje lydniveau i Arenaen med 

musik under spillet mm., men de unge i administrationen trækker i den anden række.    
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Gennemsnitsalderen blandt tilskuerne i Gråkjær Arena er høj, der savnes unge mennesker. Det er svært 

at få en stor fanklub op at stå. Erling: " Unge mennesker i dag - også i Holstebro - vil vise de er 

selvstændige mennesker som selv vil bestemme og ikke spændes for en vogn, så de ikke kan zappe 

videre til noget andet når det passer dem. Og der er ikke nogle samlere, som får dem til at komme til 

liga holdenes kampe. Børn i dag bliver opdraget af forældrene til at de er stjernerne(selv om de ikke 

har evnerne til det). Ser ud til at det er et generelt problem, når man ser håndbold i fjernsynet og altså 

ikke kun et Tvis Holstebro fænomen. Skjern Ultras eksisterer kun fordi de bliver ofret meget 

opmærksomhed og interesse fra Skjerns ledelse."   

For Erling er TTH en tostrenget klub, hvor der er en klar aftale om fordeling af midlerne mellem herre - 

og dameholdet, hvor der bruges 75% på herrerne. Så må holdenes niveau afpasses efter indtægterne. 

Erling har tro på at begge hold spiller i ligaen også efter 10 år. Måske har dameholdet været nede og 

vende i løbet af de 10 år. Han vil heller ikke udelukke et samarbejde med andre klubber i området. 

 

Erlings All star hold: 
 

Målmand:    Michael Bruun 

Venstre fløj:   Kim Laursen 

Venstre back:  Henrik Westh 

Center:   John Mikkelsen 

Højre Back:   Morten Hansen 

Højre fløj:   Kim Sandal 

Stregspiller:   Jesper Nøddesbo 

Forsvarsspiller:  Niels Wittus 

Mest værdifulde spiller: John Mikkelsen 
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TRÆNERE 

Ulrik Jensen- træner fra mini til 1. holdet. 

  

Ulrik var træner for 1. holdet som rykkede fra Danmarksserien til 3. division. Derefter var han træner for 
3. divisionsholdet i 3 sæsoner. Udover at være træner for det bedste herrehold har Ulrik også været 
træner for mange ungdomshold og børnehold og været konsulent i ungdomsafdelingen. Han har også 
arrangeret håndboldskoler i Tvis KFUM regi. Meget passende er det to fra ungdomsafdelingen som 
overrækker keramikfadet til Ulrik. 

 

Ulrik Jensen 

 Ålborgdrengen Ulrik startede også sin håndboldkarriere i fødebyen, nærmere bestemt i Ålborg KFUM. Hans 

egen aktive karriere som spiller sluttede allerede o. 20 år gammel efter at have snuset til kvalifikationsrækken 

et halvt år og ellers spillet på serie 2 og 3. 

Karrieren som træner startede som 14 år gammel og fortsatte i rigtig mange år indtil 1998 og derefter mere på 

det "sociale plan" som træner for tidligere 1. holds spillere fra 1980'erne og 1990'erne indtil 2011 i Tvis KFUM. 

Ulrik fortæller selv her om sin imponerende trænerkarriere: 

 "Jeg fik som 14 årig min debut som træner for 2.holdet i DPB. Som 16 årig fik jeg et drengehold, der senere blev 

dansk mestre i HY. I 1978 blev jeg tilbudt trænerjob  i Aalborg HK, det handlede om 2. hold herrer vi spillede i 
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DS. Her mødte jeg første gang Kurt Nielsen, han havde tilsvarende funktion i NNFH.  Derefter blev jeg træner for 

Aalborg KFUM’s damer, vi spillede i den næstbedste række.  

I 1981 startede jeg som træner for damerne i NNFH, vi var det første vestjyske hold i den bedste danske række. 

Samtidig var jeg så heldig at få job på Tvis Skole. Her snakkede Agner, Kurt, Helge og Svend vældigt meget om 

det lokale hold. Første kamp jeg så var en pokalkamp mod Fousing, herefter var jeg godt klar over det kunne 

blive en mulighed." 

Som  træner i NNFH var Ålborg drengen lokket til det vestjyske, og da han oven i købet fik job på Tvis 

Skole var han "hurtigt solgt" til den lokale håndboldklub Tvis KFUM, hvor der allerede var omtakt til 

noget stort. 

Trænergerningen fortsatte på alle planer i Tvis KFUM og på spørgsmålet om der er nogle hold han ikke 

har trænet: 

 "På drengesiden har jeg vist prøvet alt fra mini til 1. og 2. hold herrer. På pigesiden er det kun blevet 

til 2 ungdomshold og 1. hold damer." 

En af de største oplevelser som træner var oprykningen til 3. division i 1986: 

"Det var en stor oplevelse. Jeg tror vi mødte Silkeborg. Selve kampen står ikke særligt tydeligt, men 

reaktionen fra alle sider var helt fantastisk. Alle var utrolig stolte af at Tvis KFUM nu var en 

divisionsklub."  

I 80'erne og 90'erne blomstrede breddehåndbolden for alvor. Det kulminerede i Tvis KFUM, som o. 

1990 har over 400 medlemmer og 25 hold tilmeldt turneringen.  

Men breddehåndbolden har det svært i dag. Her er Ulriks bud på årsager hertil: 

 Der er flere tilbud til børn i dag. 

 Begrebet skærmtid til børn var slet ikke kendt for 25 år siden. 

 Det er ikke så meget in at dyrke holdidræt. 

 Elitebegrebet har taget fuldstændig overhånd for nogle børn og forældre. Fra mit lille 
hjørne er det fuldstændig tåbeligt, man som 12 – 13 årig skifter skole og klub for at 
indfri sine og/eller forældrenes ambitioner. I dag er der alt for mange børn unge 
spillere, der tidligt bliver hevet ud af deres sociale netværk for at afprøve sig selv i et 
”elitært” miljø. De fleste af børnene er ikke i nærheden af at tilhøre eliten. Når de 
forlader vennerne og den lokale klub, falder det gamle hold ofte fra hinanden. 

 I dag går man fra senioralderen ofte til mere individuelt orienteret idræt, hvor man selv 
bestemmer tidspunktet og der ikke er en kamp hver weekend. 

 Turneringsstrukturen, som den fungerede i gamle dage, er ikke attraktiv for unge 
mennesker i dag. 

Ulrik har trænet et utal af spillere. På spørgsmålet om han kan nævne nogle spillere som det har 
været en fornøjelse at træne – som virkelig har rykket sig: 
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"Jeg har svært ved at finde spillere, det ikke har været en fornøjelse at træne. Den største udvikling for 
spillere og hold oplevede jeg i min tid som træner for damerne i NNFH. Hvor et par af spillerne 
udviklede sig fra seriehåndbold til debut på det danske landshold i løbet af et par år, i alt fik 5 spillere 
debut på A-landsholdet. Vi nåede desuden i 2 pokalfinaler. Den første var den sidste damekamp i KB-
Hallen i København, her tabte vi stort til Helsingør. Året efter vandt vi over FIF."  

Ulrik har også mødt mange trænere gennem årene. På listen over trænere som hæver sig over 
gennemsnittet nævner Ulrik 3 Tvis trænere: 
"Kurt Nielsen er helt afgjort, den der har haft absolut mest betydning for udviklingen fra s.3 til toppen 
af dansk håndbold. Han har helt fra starten, lært spillerne at vinde og arbejde sammen som et hold. 
Desuden har han helt fra starten skabt en kultur, hvor alle kan gøre det hele lidt bedre i de næste 
kampe. 
Jeg har fulgt Arne Damgård og Claus Uhrenholt fra deres første år som hjælpetrænere for et 
ungdomshold. Arne nærmer sig vel 20 år som træner i toppen af dansk håndbold og Claus er 
efterhånden en af ligaens mest rutinerede trænere. Det har vi i Tvis KFUM grund til at være meget 
stolte over." 

Til de største oplevelser med Tvis KFUM i perioden hører  en kamp i Tvis hallen i 3. division, hvor vi 
mødte Skive i slutningen af sæsonen. Denne dag var der totalt udsolgt + lidt mere. I IC Vest var det en 
oprykningskamp mod Tarup Pårup. 
Selvom der har været store oplevelser i Tvis Hallen mener Ulrik, at det var det helt rigtige at få 
Idrætscenter Vest som base for 1. holdets hjemmekampe. Selv en udvidet Tvis Hal ville hurtig være 
for lille. 

Om fusionen var rigtig i 2000: 
"Ser man isoleret på 1. holdene er der slet ingen tvivl, det var det helt rigtige. For det gamle Tvis KFUM 
var det ikke optimalt. Det blev sværere og sværere at skabe klubånden. Damehåndbolden blev hurtigst 
ramt, da alle de bedste med det samme begyndte i TTH.  På herresiden er det egentlig utroligt vi 
stadig har et 2. div. hold, det har ikke været nemt at være træner for et hold, hvor spillerne har været 
meget unge. Samtidig har man altid været afhængig af, hvem der skulle sidde på bænken i ligaen. I 
dag er det svært at se den lige linje fra U16 og U18 til moderklubben, det er jo blandt andet herfra nye 
trænere og ledere skal findes." 

Ulriks håb for den lokale håndbold her i Tvis, er at der altid vil være plads til  en god lokal klub med et 
godt tilbud til børn og unge. 

Håndbold har stadig stor interesse og Ulrik ser  omkring 80 - 90 % af alle kampene i herreligaen og 
måske halvdelen af damekampene.   Han er dog ikke så glad for den høje musik:  
"Jeg er ikke glad for den høje musik og da slet ikke hvis det er kattejammermusik. Det er ok med musik 
ind imellem. Det vil klart være at foretrække, hvis den nye fanklub kan høres og ses." Kvaliteten af 
spillet er meget højere i dag. Oprykkerholdet fra 1993 kunne ikke klare sig i ligaen i dag. Der er meget 
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stor forskel. Tempoet og den fysiske udvikling af spillet er gået meget stærkt i de snart 25 år. Spillerne 
har desuden en væsentlig bedre teknik i dag." 

"Måden man gør det på nu er optimal. Et godt herrehold og en talentfabrik på pigesiden giver gode 
muligheder. Spørgsmålet er om Holstebro er stor nok til 2 hold.  Jeg håber det, men det er jo lidt svært 
at spå – specielt om fremtiden."   

Allstar for perioden 1982 - 2002: 

Målmand – Tom Lundager 

Venstre fløj – Kim Laursen 

Venstre back – Henrik Westh 

Centerspiller – John Mikkelsen 

Højre back – Morten Hansen 

Venstre fløj – Kim Sandal 

Stregspiller – Jesper Nøddesbo 

Bedste forsvarsspiller – Niels Wittus 

Mest værdifulde spiller – John Mikkelsen 

GRETHE SAHL 

 

  
 
Grethe har altid virket i klubben som træner, navnlig de helt små medlemmer har nydt godt af Grethes 
frivillige arbejde. Sikret fødekæden i klubben og altid stimuleret håndboldinteressen for de små. 

Allstar i TTH 

Michael Bruun 

Lars Rasmussen 

Michael Damgaard 

Jonas Larholm 

Peter Balling 

Patrick Wiesmach 
Søren Tau 
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ARNE DAMGAARD 

TV betaler alt for lidt til klubberne.                  

Arne Damgaard blev som kun 28 år gammel kastet ud i jobbet som cheftræner for 1. holdet, som havde 
haft en miserabel start med kun 2 points efter 6 kampe i sæsonen 97/98. Med Arne som træner opnåede 
holdet 18 points i de resterende 16 kampe. Så tæt på slutspillet, men alligevel nedrykningsspil og 
nedrykning. 

Året efter sikrer Arne en direkte oprykning til Tvis KFUM 

Samme dag som holdet rykkede op spillede Arne en afgørende kamp for 2. divisionsholdet. 

Broderen Bent Damgaard har også gennem alle årene været spiller og træner i klubben. 

 

Arne debuterede på 1. holdet i 1989 samtidig med at Jesper Hagner 
kom til klubben. Arne var i modsætning til broderen Bent 
bagspiller. Han stoppede som spiller på 1. holdet, da han pludselig 
blev ansat som træner for holdet han spillede på. Han skulle redde 
holdet fra nedrykning. Trods stor pointhøst under Arne lykkedes 
det ikke. Det var en tung opgave for den unge spiller. Så tingene 
skulle lige snakkes igennem med de ældre spillere, og for Arne var 
det vigtig, at Ulrik Jensen sagde ja til at hjælpe. Inden trænerjobbet, 
nåede Arne selv godt 50 kampe på 1. holdet. 
Det endte som skrevet med nedrykning i foråret 1998, og det var 
en kæmpe skuffelse at tabe nedrykningsspillet. 

Men næste år stod Arne stadig i spidsen for holdet. Det blev en 
jubelsæson med oprykning. Nu var Arne etableret og anerkendt som toptræner. 

Træner karrieren videre frem har budt på store triumfer. Som træner er Arne blevet pokalmester med 
TTH i 2008 og 2 gange været med til at vinde bronze med TTH i 2009 og 2012. Som træner har han også 
ført Lemvig - Thyborøn op i ligaen. 

Kurt Nielsen er den træner som har betydet mest for Arne. Han har været min store inspirator, altid med 
kæmpe engagement til træning og kamp. Skal Arne nævne spillere som han har stor respekt for og 
beundrer bliver det John Mikkelsen, altid med stort engagement, taktisk dygtig, fantastisk udstråling og 
stor personlighed. Michael Brun, en super målmand, stor udstråling og med store krav til træning. 

Håndboldfusionen var den rigtige i år 2000, ellers havde vi simpelthen ikke kunnet følge med 
håndboldudviklingen. 

Mens top håndbolden lever er det gået slemt tilbage med breddehåndbolden. Arne: "Jeg savner virkelig 

det klub liv som var dengang, hvor det var bredde håndbold. Jeg tror en af grundene er alle de tilbud 

til de unge mennesker får, flere og flere vælger individuelle idrætsgrene, hvor de selv bestemmer 

hvornår de vil træne. Samtidig har det også været udfordringer ved at lave  Team Tvis Holstebro 
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ungdom, vi har mistet mange spillere, da vi ikke har kunnet tilbyde niveau for alle og klub livet er ikke 

det samme når man træner forskellige steder. Derved har der været en del som er stoppet, som 

tidligere havde spillet for det sociale og kammeratskabet. De som har været på efterskole følger ikke så 

stærke bånd til TTH, når de kommer tilbage og derved vælger flere at stoppe eller skifte klub."   

En håndboldtræner har ofte høj puls på bænken, men Arne får også pulsen op ved at løbe 2 - 3 gange pr 

uge, hvor distancen er på 5 - 10 km. Dertil lidt styrketræning. 

 

Arne ser et par herrekampe i ligaen pr måned. Føler at TV har overtaget styringen på mange af de ting 

som sker i håndboldarenaerne. TV betaler alt for lidt til klubberne i forhold til de rettigheder de har. De 

bestemmer hvornår der spilles og mod hvem osv. Med så mange TV-kampe er det svært at få folk i 

hallerne, især hvis man ikke synes at holdet har lokale spillere, som man kan forbinde sig med, kender 

eller har set spille som ungdoms spillere i de lokale haller. 

Det er blevet en larmende oplevelse at gå til top håndbold, som det er sket indenfor mange idrætsgrene, 

men det er jo nok en del af tiden. Men midt i larmen så har håndboldspillet også udviklet sig, så mit 

oprykkerhold kunne ikke klare det nuværende ligahold. 

Arne tror på fremtiden for håndbolden i Nordvestjylland: " Jeg tror stadig på en god fremtid for 

håndbolden i Nordvestjylland. Afgørende er at vi bliver ved at udvikle egne talenter og vi tør bruge 

dem og samtidig  sætte målsætning derefter. Så må man acceptere at holdene måske topper hver 5 år, 

Derefter  skal det bygges op igen, da nogle af de bedste spiller vil søge videre. Vi har ikke pengene til 

et købe hold til Top 4 hvert år. Herrerne vil stadig spille i ligaen om 10 år, er mere i tvivl om damerne 

også er der efter 10 år.    

Arnes All star 

Målmand:   Tom Lundager 

Venstre fløj:   Lars Hede Nielsen  

Venstre back:  Henrik Westh 

Centerspiller:  John Mikkelsen  

Højre back:   Morten Hansen 

Højre fløj:   Kim Sandal / Ole Friis 

Stregspiller:   Bent Damgaard  

Bedste forsvarsspiller:  Christian Cederholm 

Mest værdifulde spiller:  John Mikkelsen / Torben Westh  

Træner:   Kurt Nielsen  
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KURT NIELSEN 

Vi var seriøse samtidig med at vi havde det sjovt. 

Er den træner som i perioden fra 1982 - 2002 har været 
træner i flest sæsoner. Det er ham som har fejret flest 
oprykninger, og det var ham som satte eventyret i gang.  

Kurt var selv spiller på det glorværdige Nr. Lem/Nr. 
Nissum hold i årene 1973 - 1977. Holdet spillede dengang i 
1. division som var øverste række i DHF.  Holdet var en 
fornem vestjysk håndboldbastion, som tog kampen op mod 
de mange Østdanske hold. I dag er det Vestdanmark som 
dominerer dansk håndbold. 
Da Kurt var blevet ansat på Tvis Skole i 1976 fortsatte han 
håndboldkarrieren her, som spillende træner og sluttede 
med 3. division i Tvis som 36 år gammel. Herefter blev det 
til social håndbold på Dreamteam yderligere i 10 år. 

Kurt søgte uopfordret  stillingen på Tvis Skole i 1976. Kurt: 
"Jeg havde selv været i praktik på Tvis Skole, hvilket betød, at 
jeg kendte skolen og vidste, at der ville komme en 

overbygning i 1980. Samtidig var Bente i færd med sin uddannelse på Holstebro Sygehus, så vi valgte også i 
76 at købe hus i Tvis." 

Hurtig var Kurt faldet til i Tvis ikke mindst takket være idræt og foreningslivet: " Samtidig med at jeg 
spillede håndbold i Lemvig, opdagede jeg et rigt foreningsliv indenfor såvel fodbold som håndbold, hvor det 
sociale også havde en stor faktor. Jeg spillede med på fodboldholdet i serie 4 og serie 3, hvilket var med til at 
skabe mange sociale relationer."  

Tvis Hallen blev taget i brug i 1978 og netop på det tidspunkt, havde Tvis nogle meget talentfulde 
ungdomsspillere, dygtige ikke bare til håndbold, men til al idræt. På skolen og i hallen mødte Kurt nogle af 
disse spillere og Henning Nørby fik ham overtalt til at hjælpe med at træne det talentfulde ynglingehold. 

Henrik Westh var en af de meget talentfulde unge spillere. Det havde de også fået øje på inde i byen i HHK, 
og fået ham til at spille der. Henrik var stadig ynglingespiller, da han optrådte på 3. divisionsholdet i HHK. 
Han takkede ja til at vende tilbage til barndomsklubben for at bygge et nyt hold op sammen med de øvrige 
talenter. Med Henrik på holdet kunne Kurt for alvor se tegningen til noget stort indenfor håndbold i Tvis. 

Det blev noget stort. Der kom flere antydninger af at noget stort var på vej. Det så man i pokalturneringen, 
hvor Tvis som Serie 2 mandskab tog kampen op mod højere rangerende hold ofte med succes. Der var 
tegninger til at det unge hold fra Tvis KFUM snart ville være det førende hold i Kommunen. Det så man 
blandt andet til Vestjysk mesterskab, hvor Tvis som nyoprykker fra danmarksserien i 1986 slog 3. 
divisionsholdet fra HHK. Efter oprykningen til divisionsrækkerne begyndte Kurt for alvor at nære 
realistiske drømme om øverste række. 
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Hvorfor det kun gik en vej, godt nok med 2 år i danmarksserien, 4 år i 3. division og 3 år i 2. division før 
den ultimative oprykning. Kurt: " Vi havde det sjovt sammen såvel under træningen som efter træningen. 
Alle vundne kampe blev ofte fejret på Grillbaren af ikke bare spillere men også andre medlemmer i klubben. 
Selvom den ene træning om ugen lå fra 21.00-23.00 var der aldrig afbud. Ikke fordi man ikke turde melde 
afbud, men lysten til at være sammen fyldte rigtig meget. Ligeledes fik vi det ry, at vi var seriøse, samtidig 
med vi havde det sjovt, så vi fik tilgang af spillere til såvel 1. som 2. holdet, således vi på et tidspunkt havde 
både Danmarksserie og serie 2 hold." 

"Som træner for et lokalhold har udfordringerne på banen har været de samme, som hvis det var en anden 
klub. På banen har spillerne sikkert opfattet mig som en diktator, men da jeg ikke skulle ud på en længere 
køretur efter træning/kampe, havde jeg mere tid og brugte meget tid på at tage ansvar for  det sociale." 

Som de største håndboldmæssige oplevelser nævner Kurt kampen i 2. division mod Mejrup-Hvam i sæson 
90/91,  som samlede 2000 tilskuere på Vest, og i lighed med andre står opryknings braget til 1. division 
mod Dronningborg i 1993 stærkt i erindringen. Største oplevelse i Tvis Hallen var oprykningsfesten efter 
oprykningen til 2. division i 1990.  I det hele taget sejrene og oprykningerne og det sociale netværk, 
engagementet og entusiasmen fra alle frivillige har været store oplevelser. 

I perioden 1982 - 2002 blomstrede breddehåndbolden samtidig med elitehåndbold. I dag er 
breddehåndbold kun en skygge af, hvad den var førhen. Kurt: " Jeg tror der er mange forskellige parametre: 
I dag er der tidlig fokus på det elitære. Allerede i 10 - 12 års alderen flytter spillere rundt for at komme på et 
hold i en klub, der kan klare sig på højt niveau. Dette betyder, at når de dygtigste spillere flytter, får 
klubberne svært ved at stille hold.   Selvom klubberne er dygtige til rekruttere spillere til de yngste årgange, 
forsvinder de ofte igen omkring konfirmationsalderen, enten fordi de får andre interesser, eller også fordi de 
ikke er dygtige nok til at deltage på 1, holdet. Kravene til de unge spillere er også store, da forventningerne til 
dem fra såvel forældre som trænere er sejre, og det at score mål. Lad børnene få nogle sjove oplevelser, 
sociale arrangementer, så vidt muligt årgangsdelte hold så lang tid som overhovedet muligt, forældre der 
opildner og ikke råber efter deres børn/dommer." 

Kurt har gennem karrieren trænet et hav af spillere. Spillere som har rykket sig håndboldmæssig og som 
har været med vejen op igennem rækkerne, men ingen nævnt ingen glemt. 

Den træner som Kurt sætter højest og er blevet inspireret af er svenskeren Ulf Schefert.  Dansk 
landstræner fra 1993 - 1997. 

Set i bagklogskabens lys var det heldigt at planerne om udvidelsen af Tvis Hallen ikke blev realiseret. 
Hallen kunne alligevel ikke have rummet alle de tilskuere som ville se håndbold, da vi var rykket op i de 
øverste rækker. Så beslutningen om at spille på Idrætscenter Vest, gav næsten sig selv med den store 
interesse. Tvis tilskuerne fulgte med til Vest men en kortege af biler til de store kampe. Fusionen var også 
rigtig i 2000. Uden fusion, havde vi ikke haft 2 ligaklubber i dag. 

Kurt ser i hvert fald på den korte bane optimistisk på den lokale håndbold i Tvis: " Tvis KFUM har indtil 
videre klaret sig flot på såvel bredden som eliten.  Klubben har stadig mange spillere på de yngste hold, og det 
ser jo ud til, at der stadig er ildsjæle, der vil træne ungdomsholdene, så på den korte bane ser det positivt ud."  

Selv har Kurt stadig et ben i håndbold i form af at være medlem af det sportslige udvalg i TTH. Banen er 
for længst forladt som spiller men formen holdes ved lige golf, tennis, badminton og fitness. 
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Når Kurt i dag kommer i Arenaen er det først og fremmest for at se håndbold. Han har det ok at man 
prøver at få stemningen i vejret med musik og udleverede klappere m.m. Det gør, at spillerne mærker at 
tilskuerne vil dem og er med dem, men det gælder om, at få sig placeret længst væk fra trommerne. TV har 
fået stor indflydelse på, hvordan og hvornår kampene afvikles uden en rimelig betaling til klubberne. 

Gennemsnitsalderen for tilskuerne i Arenaen er temmelig høj. Kurt: " Det er de gråhårede, der har råd og 
tid til at gå i arenaen. Unge mennesker med børn fravælger grundet tid, økonomi samt familiens egen 
træning. De helt unge skal kunne identificere sig med spillerne, hvilket de kun kan, hvis spillerne kommer 
rundt for at træne dem. Nogle af de unge træner også selv meget og de sociale medier fylder også rigtig 
meget. Så alt i alt er det lettere at se kampen i fjernsynet." 

Om betydningen af at have 2 ligahold i Holstebro: " Det betyder utrolig meget for Holstebro at have nogle 
”fyrtårne” Nu har de jo fjernet Tvis navnet, således at byen Holstebro kan blive eksponeret endnu mere. 
Havde vi fået motorvejen uden ”fyrtårnene”?  Sidste sæson så vi, at interessen for at komme i arenaen var 
stor, da herreholdet var i finalen, så det er vigtigt at have et tophold og så acceptere et udviklingshold, som 
det oprindeligt hed fra tidernes morgen." 

Om Holstebro også har 2 ligahold om 10 år: " Jeg tror ikke begge hold spiller i ligaen om 10 år. Flot at vi har 
haft 2 ligahold i så mange år. Ingen andre klubber i Danmark har haft dette. Vi har jo set, at det kræver rigtig 
mange sponsorkroner at køre et ligahold, og en by af Holstebros størrelse kræver, at alle erhvervsfolk melder 
sig ind i kampen, hvis begge skal spille i ligaen." 

Kurts All Star hold 

 

Allstar: 
Målmand.  Tom Lundager 
Venstre fløj.  Kim Laursen 
Venstre bak.  Henrik Westh 
Centerspiller.  Jesper Hagner 
Højre bak.  Morten Hansen 
Højre fløj.  Kim Sandal 
Stregspiller.  Bent Damgaard 
Bedste forsvarsspiller:  Nils Wittus 
Mest værdifulde spiller:  John Mikkelsen   
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SPILLERE 

TOM LUNDAGER 

Vi viller ikke ha en chanhce 

Kommer det ærligt, når spørgsmålet er om 1. 
divisionsholdet(øverste række dengang)  fra Tvis KFUM 
kunne klare det nuværende ligahold.  

Den store målmand,  som hele sin karriere spillede i Tvis 
KFUM. En hel igennem ægte Tvis spiller. Født og opvokset 
i byen, kendt af alle for sit målmandsspil. Et naturtalent 
imellem stængerne med lynhurtige reflekser og 
reaktioner. 

Han fik debut på 1. holdet i 1984 og var fast målmand 
indtil han stoppede i 1997. I mange år dannede han 
makkerpar med Kristian Julsgård. I 1984 var holdet lige 
rykket op i danmarksserien. Allerede i sin debutsæson 
trak Tom overskrifter i avisen som "Tom reddede Tvis fra 
nederlag" .  Året efter, da oprykningen til 3. division var 
sikret fik Tom også en lufttur, som en særlig gestus for 
hans indsats i oprykningskampen mod  Silkeborg KFUM. 

Spørger man i dag Tom om, hvad årsagen var til den store 
succes for håndbolden i Tvis, nævner han ansættelsen af 
Kurt Nielsen, Ulrik Jensen og Agner Lund på skolen. De 
kom til byen på et tidspunkt, hvor de rigtige talenter var 

til stede. 

Fra 3. division rykkede Tom med holdet til 2. division og til 1. division i 1993. Han har så også prøvet den 
store nedtur med nedrykning igen fra øverste række i 1994, for så igen at rykke op i 1996. Så da Tom 
sluttede i 1997 og blev afløst af Michael Brun var Tvis placeret i øverste række. 

Netop oprykningen i 1993 nævner Tom som toppunktet af oplevelser i sin karriere. Han ser også tilbage 
med stor fornøjelse på de store lokalopgør på Idrætscenter Vest mod  de to Holstebro hold, mod Hvam HK 
og mod Skjern. Det er netop de store kampe på Vest som giver de bedste håndboldmæssige erindringer 
for Tom. 

Når man spiller i øverste række risikere man også nedture og nedrykning. Det var hvad der skete for 
nyoprykkerne i 1994. Men også på vejen op kom en grim, grim skuffelse, da det ikke blev til oprykning i 
1991. Den afgørende kamp mod Tarup Pårup blev tabt med sølle to mål. Det gav tåre for selv stærke 
mænd som Tom og træneren Kurt Nielsen fortæller Tom her i dag. 
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Udover de store kampe vil Tom også huske den flotte karriere for de mange udlands ture og alt det sociale 
omkring holdet. 

Torben Westh, John Mikkelsen og Mugge ( Mogens Østerholm) hører til de spillere som Tom så op  i 
perioden fra 1982 - 2002.  

Tom har efter stoppet i 1997 kun haft en mindre trænerkarriere som træner på datterens hold. Det fleste 
kampe i dagens Arena foregår også uden Tom som tilskuer, men det bliver dog til 3-4 kampe på en sæson. 
Tom ser gerne råb og sang fra tilskuerne, men trommerne er en pestilens at høre på. 

Motionen holdes i dag ved lige af den 50 årige ved en blanding af golf, tennis, badminton og mountainbike. 

Om der er 2 ligahold i Holstebro om 10 år. Svaret fra Tom: jeg tror det desværre ikke. 

 

Toms All Star hold 1982 - 2002. 

Målmand.   Michael Bruun.  
Venstre fløj.   Jesper bangshøj 
Venstre back.  Henrik Westh.  
Playmaker.   Dan Iversen.  
Højre back.   Morten Hansen.  
Højre fløj.   Ole Friis.  
Streg.   Bent Damgaard.  
Bedste forsvar .  Niels wittus 
Mest betydende spiller.  John Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  
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HENRIK WESTH  

Største oplevelser var i Tvis Hallen. 

Henrik Westh var den helt store spiller for Tvis KFUM i 80'erne og et godt stykke ind i 90'erne. Om 
nogen, så var han den spiller som kunne tilskrives æren for de mange oprykninger, ja om hele eventyret 
om Tvis KFUM Idræt. 

Tvis var så heldig at Henrik vendte tilbage til 
barndomsklubben og barndomsbyen i 1982 efter en 
afstikker til HHK. Han havde lyst til at afprøve, hvor 
langt vi kunne komme i Tvis sammen med de andre 
talenter og den nye trænerkapacitet. At han samtidig var 
i "lykkelige omstændigheder" og skulle være far var 
også med til at lokke Henrik tilbage til Tvis. 

Og Henrik holdt fast i Tvis i hele sin karriere, som 
strakte sig et godt stykke over 300 kampe. Det hele 
sluttede i 1995 efter flere alvorlige skader (knæ og 
achillessene). Det blev til i alt 6 oprykninger og kun en 
enkelt nedrykning i 1994. 

Om sine største oplevelser fortæller Henrik: 

"Umiddelbar måske oprykningen til 1 div. Især efter vi 

havde været tæt på nogle gange ( kan stadig huske, 

du kom trøstende hen til mig i Odense efter vi havde 

tabt og måtte erkende det nok var sidste chance i min 

tid ) men også festen i Tvis efter oprykningen var et 

stort højdepunkt, men svært at pege en enkelt ting ud, 

vil jo også sige, det lidt ambivalente i at have nået 

målet ( 1 div ) efter mange års kamp, da jeg stadig kan huske mig selv på banen lige efter sidst fløjt 

mod Dronningborg hvor jeg tænkte, nå hvad så, målet er nået, har tit tænkt jeg nok lige fik fortalt mig 

selv, at så kom vi i mål med dette hold for min tid." 

Oprykningskampen var på Idrætscenter Vest, men generelt har de største håndboldmæssige 

oplevelser for Henrik været i Tvis Hallen, med Ane Østergaard, lærer Jensen, Edith Sandal og alle de 

andre placeret lige op til stregen. 

Henrik var en beundrer af arbejdsmændene på et hold, mere end de "store stjerner". Henrik: 

"Arbejdsmændene: Når man kommer op på et vist niveau rent holdmæssigt, kræver det at alle kender 

sin plads, og det syntes jeg vi var gode til. Det gjorde at vi rent holdmæssigt stod stærkt, men det er 

klart, at nogle der kæmpede lige så meget som vi andre, blev en smule glemt på det alter, så derfor 

har jeg egentlig svært ved at sætte navn på en specifik spiller, da de bedste spillere bare var heldige 

med et større talent, der dog aldrig var kommet helt til tops uden arbejdsmændene."     
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På trods af deltagelsen i "kampsport" i over 20 år har fysikken det nogenlunde i dag. Et dårligt knæ, 

øm højre skulder og stiv ryg hører vel årgangen til. 

Formen holdes ved lige først og fremmest ved cykling de meste af året og fitness om vinteren. Var 

med til at starte foreningen Tvis Cykelmotion. 

Håndboldrollen i dag er tilskuerens. Kommer i Arenaen en håndfuld gange om året og ser ellers 

håndbold på TV. På TV kan man bedre holde fokus på selve håndboldspillet og er fritaget for den 

larmende atmosfære, som man ligesom overdøver det egentlige med. "Jeg må nok indrømme det ikke 

lige er min kop te, jeg går til håndbold for at fordybe mig i spillet, og ikke for at sidde og larme fra jeg 

kommer til jeg går. Jeg er ikke rigtig klar over, hvem der har opfundet det koncept, da jeg ikke syntes 

det hører sammen, at man samtid med spillet på banen, det være  selv når der bliver skudt straffekast, 

spille musik, det forstår jeg simpelthen ikke, måske det er en af de ting der skal evalueres på, når man 

sidder og kigge på tilskuer tal. " 

Til spørgsmålet, om det var rigtig at lave fusionen med HH90 i år har Henrik disse betragtninger: 

"Puha, ja det er jo en af de svære, for vi ved jo ikke hvad der var sket, hvis det ikke var sket, jeg hører 

jo nok til dem, der siger at man ikke skal udvikle for udviklingens skyld, så jeg er ikke helt skråsikker på, 

at det var en god ide, da jeg tænker at dagens problem med at få Arenaen fyldt, bla. Skyldes, at man 

ikke har det lokale tilhørsforhold, da vi jo ikke ligefrem har så mange lokale på i hvert fald herreholdet, 

så hvem ved hvad der var sket, hvis man havde fået lov at bygge en opvisningshal i Tvis for 25 år siden, 

måske det havde set lidt anderledes ud." 

Men på trods af musikken og larmen i dag medgiver Henrik, at hans eget hold i 1993 ikke har så højt 

et niveau rent håndboldmæssigt som ligaholdet i dag. Det nyoprykkede 1. divisionshold i 1993 viste 

sig jo også at være det tynde øl med nedrykning året efter.  

Om TTH har to ligahold om 10 år: "Det er meget svært at sige, jeg tænker spørgsmålet er, om der både 

er et dame og et herre hold, og det er jo nok lidt hvad man sværger til, på de bonede gulve. Hvorvidt 

der er plads til både damer og herre i TTH er nok et spørgsmål om sponsorernes velvillighed, man skal 

ikke regne med, at en håndboldklub giver overskud, så det at sponsere TTH skal man ikke gå ind i, hvis 

man kun har det formål, at det skal give et afkast, og få flere tilskuer i Arenaen må være et andet ben 

man skal ud af, da udgifterne er de samme op der kommer 1000 eller 3000." 
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Allstar: 

Målmand :   Tom Lundager 

Venstre fløj :   HC ( er måske lidt farvet, men 

  fik mange gode opspil, samt 

  han scorede på mange udspil 

  fra mig.   

Venstre back:  Lasse Andersen 

Centerspiller:  Dan Iversen 

Højre back:   Morten Hansen 

Højre fløj:   Ole Friis 

Bedste forsvarsspiller:  Christian Cederholm 

Stregspiller:   Bent Damgaard 

Mest værdifulde spiller:  John Mikkelsen 

 

 

 

JOHN MIKKELSEN 

 

Johns all  - star for perioden: 
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BENT DAMGAARD 

Bent Damgaard - en spiller med rent Tvis blod i årene. Han 
nåede op på imponerende 265 kampe for 1. holdet. Rigtig 
mange har Bent Damgaard på All Star holdet som bedste 
stregspiller. Debuten på 1. holdet var i sæson 1988/89, og 
sluttede i 2001. Derefter fortsatte Bent  som spillende træner på 
2. div. 

Han har således været med på holdet i en stor del af perioden 
fra 1982 - 2002. Som grund til holdets succes peger Bent som 
flere andre på gode ansættelser på Tvis Skole af Kurt Nielsen, 
Ulrik Jensen og Agner Lund. 

Den største håndboldmæssige oplevelser var den 1. oprykning 
til 1. division i 1993. Modstanderen var Dronningborg på 
Idrætscenter Vest. 

Den største nedtur kom i 1998, da holdet rykkede ned efter en 
afgørende kamp mod Team Helsinge. Et traume, som den dag i 
dag plager mange af de gamle med tilknytning til klubben. 

I sine unge dage var Bent en stor beundrer af en anden Tvis 
dreng med ligeså meget Tvis blod i årene - nemlig Torben 
Westh. 

Bent Damgaard var med de første to fusions år - en fusion som Bent opfattede som det rigtige.  

Bent Damgaard har langt fra forladt håndboldbanerne. Han sider i bestyrelsen i TTH ungdom og træner U 
14 drenge i Tvis. Der er ikke så mange ungdomshold i Tvis som dengang. Bredden er svær at fastholde  på 
grund af medier, penge og rigtig mange valgmuligheder for de unge. TV og penge har også taget magten 
over elitehåndbolden.  

Men håndboldspillerne har også udviklet sig med større kvalitet end da vi spillede i ligaen for 10-20 år 
siden. Holdene fra dengang kunne ikke klare sig i ligaen i dag. 

Kommer jævnligt i Arenaen og ser 75% af herrekampene og nogle få damekampe. 

Bent tror på at TTH har begge ligahold i hvert fald de næste 5 år, men han er mere tvivlende vi tænker 10 
år frem i tiden. 

Bents Allstar: 

Målmand - Tom Lundager  Stregspiller - Kim Brødbæk 
Venstre fløj - Kim Laursen  Bedste forsvarsspiller - Torben Westh 
Venstre back - Henrik Westh Mest værdifulde spiller - John Mikkelsen/Tom Lundager 
Centerspiller - John Mikkelsen Højre back - Morten Hansen 
Højre fløj - Kim Sandal  
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TORBEN WESTH 

Torben har ligesom Britt været med i bestyrelsen alle 20 år fra 
1982 - 2002. De fleste år som formand for seniorudvalget. De 
første mange år spillede han samtidig på 1. holdet og havde 
klubrekorden med imponerende 342 kampe før John Mikkelsen 
tog over og kom over 400 kampe. Den mest ægte Tvis dreng af 
alle. 

Torben stoppede med at spille på 1. holdet i 1990, mens holdet 
spillede i 2. division. Forinden havde Torben været med til 6 
oprykninger med 1. holdet og vel at mærke ingen nedrykninger. 
Den største oplevelse var en 3. divisionskamp i Tvis Hallen mod 
Skive med 700 tilskuere. Skive kunne med en sejr rykke op og 
tilskuerne fra Skive myldrede ind i Tvis Hallen. Men det blev en 
stor skuffelse. Tvis trådte på "skivebremsen" og vandt en stor 
sejr. 

Den inkarnerede Tvis dreng mener, at fusionen med HH90 var 
nødvendig i år 2000, hvis ambitionen var at spille med i ligaen 
og med ambitioner om champions league. Torben ser selv en 
håndfuld kampe i Arenaen om året. Han er skeptisk, når 
spørgsmålet er om TTH også har 2 hold i ligaen om 10 år. 

Efter flere trænerjob, har Torben nu helt sluppet aktiv 
håndbold. Formen holdes ved lige ved racercykling og MTB. Må 

nøjes med at løbe 1 gang om ugen på grund af slidgigt i venstre knæ. Styrketræner derudover i Tvis 
Fitness. 

Allstar: 

Målmand   Tom Lundager 

Venstre fløj   Kim Laursen 

Venstre back   Henrik Westh 

Centerspiller   Jesper Hagner 

Højre back   John Mikkelsen 

Højre fløj   Kim Sandal 

Stregspiller   Jesper Nøddesbo 

Bedste forsvarsspiller  Michael Rasmussen 

Mest værdifulde spiller  Henrik Westh 
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PETER VEJSGAARD 

Meget talentfuld stregspiller, som skiftede fra HHK til Tvis KFUM i 1991: 

"Startede som ungdomspiller i HHK i 1976. Som ynglingespiller i HHK spillede 

jeg sammen(med Jan Hyldgaard Vadum /Aab Håndbold Liga, Henrik 

Vejsgaard VRI/Aarhus Håndbold Liga og Peter Melvej Tvis KFUM Liga. Vi 

spillede i den bedste Vest række(Liga i dag) og sluttede som nr. 3. 2 point 

efter Ribe HK og samme point antal som Vidar Sønderborg. De sluttede som 

nr. 1 & 2 til DM." 

Peter startede som 1. års senior i HHK og var med til at spille holdet fra 

danmarksserien til 3. division. Han var med på U18 landsholdet og senere på 

U21 landsholdet. Det betød, at han fik lyst til at prøve sig af på et højere 

niveau, derfor lå det lige til højrebenet at skifte til Tvis KFUM. 

Som årsag til at Tvis KFUM blev det højest rangerende hold i kommunen og ikke HHK eller Holstebro 

KFUM peger Peter på den indædte rivalisering mellem de to Holstebro klubber. Der var drabelige 

kampe mellem de to hold i Stadionhallen. 

Det blev til 3 sæsoner i klubben. Den største oplevelse blev oprykningskampen på Idrætscenter Vest 

mod Dronningborg. En kæmpefest og en fantastisk oplevelse.  

Omvendt var det meget skuffende sæsonen efter at blive sat af holdet, med den begrundelse, at jeg 

ikke kunne være på holdet fra marts på grund af en jordomrejse. 

Som drenge og ungdomsspiller var en af lokale helte John Hald, den skaldede stregspiller, som 

huserede på HHK's streg og som altid var god for en kæmpe fight. Men også Per  "Laura" Lauridsen 

hørte med til de lokale helte. På Tvis holdet var det "de ældre herrer" brødrene Westh og Erik 

Mathiasen, som "jeg var så heldig at komme på hold sammen med".  

Den fortsatte karriere:  "Efter jordomrejsen tog jeg til København og spillede i fem sæsoner AJAX KBH, 

var et par gange hjemme i Holstebro og spille imod TVIS KFUM. Var så heldig at spille med om DM 

guldet i sæsonen 96/97 hvor det blev til nederlag i begge kampe imod Virum(sidste kamp var i  den 

legendariske KB hal der var fyldt til bristepunktet)." 

I familien Vejsgård som i dag bor i Gl. Ry er alle meget engageret i håndbold. Alle 3 børn spiller håndbold. Peter 

har været træner i 10 år og i øjeblikket gælder det U14 i  Skanderborg, hvor den ældste dreng spiller, den 

mellemste spiller på U12 i Ry, og den yngste som trænes af fruen Annemette spiller også i Ry. 

Med bopæl i Ry er det oplagt at favoritholdet i dag i ligaen er Skanderborg, men TTH kommer op på siden som 

favorithold. 

TTH er som alle andre store håndboldklubber blevet mere en forretning end en forening. Det er super ærgerligt 

at lave et stort talentarbejde i ungdomsårene, for så at sende de dygtige unge drenge og piger væk fra klubben, 

fordi man har lavet et stort indkøb, til den plads de spiller på. 
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Men ingen tvivl, at håndboldkvaliteterne er blevet større i dag og ligaholdet fra 1993 kunne på ingen måde 

klare ligahåndbold år 2016. Min søn som 2. års U14 spiller træner betydelig mere (træningsuge med 3 x 

haltræning, 2 x styrke og 1 -2 x løb og kampe) end vi gjorde, og han er noget længere fremme håndboldmæssig, 

end jeg var på hans alder. 

 

 

Allstar: 

o Målmand Michael Bruun 
o Venstre fløj Jesper Bangshøj 
o Venstre back Jacob Toustrup 
o Centerspiller Jesper Holm 
o Højre back John Mikkelsen 
o Højre fløj Ole Friis 
o Stregspiller Bent Damgaard 
o Bedste forsvarsspiller Jesper Ahle 
o Mest værdifulde spiller Henrik Westh 

 



TILBAGEBLIK 2008 - KURT NIELSEN OG AGNER LUND I DAGBLADET. 
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TILBAGEBLIK - TTH PROFILAVIS 2016 FØR FØRSTE KAMP I CHAMPIONS LEAQUE. 

 

 

Fra Tvis til det store 
Europa:  

Artikel fra bladet 
Spoton udgivet af TTH 
sammen med 
Mediehuset Holstebro 
i forbindelse med 1. 
kamp i Champions 
League i september 
2016.  
Tekst Dan Sørensen, 
foto Søren Palmelund. 
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