
Kommunemesterskab 2017 i Varde kommune  
for alle børnehold 

 
 
Torsdag den 28. december afholdes der kommunemesterskab for alle børnehold i 
aldersgruppen U6-U14. Stævnet blev afholdt i de 2 haller i Ølgod. Arrangører af 
stævnet er alle håndboldklubber i Varde kommune - (Team Vest – Blåbjerg – Varde – 
CØ-05,Ølgod – Ansager – Tistrup – Alslev og Team Helle Håndbold). Klubberne laver 
alt planlægning vedrørende stævnet, såsom indbydelser, stævneplan, indkøb af 
medaljer + pokaler, fordeling af arbejdsopgaver m.m. Klubberne får hjælp af DGI 
som sender indbydelserne ud og tager imod tilmeldinger. 
 
I år var der i alt tilmeldt 8 hold i årgang U6-U8 til total håndbold (små baner tværs 
over banen), 3 hold i årgang U8 til max total (store mål, men mindre bane på langs 
af en alm. håndboldbane). 26 hold i årgang U10-U12-U14 drenge og piger. Stævnet 
startede kl. 9.00 i begge haller og sidste kamp var færdig kl. 20.00. 
 
Team Helle Håndbold havde 2 hold i U8 total håndbold, pigeholdet spillede mod 
Blåbjerg, Tistrup og Varde. Mixholdet spillede mod Varde1, Varde2 og Blåbjerg. 
Vores hold i U8 max total spillede mod CØ-05 og Tistrup. I disse årgange kåres der 
ikke en kommunemester, alle er vindere og får en medalje med hjem samt en lille 
pose slik.  
 
I U10 piger årgangen var holdene delt op i 2 puljer, vores hold var i pulje med 
Blåbjerg (7-3), Tistrup (10-4), Varde 2 (10-0), holdet vandt alle puljekampene og 
spillede finale mod Varde 1 som de vandt 6-3.  
U10 drenge blev afviklet i én pulje, hvor alle spillede mod alle. Drengene vandt alle 
kampe, som bliv spillet mod CØ-05 1 (4-2), Tistrup (8-2), Varde (7-2), CØ-05 2 (10-2). 
U12 drenge som har svært ved at stille hold til daglig - og spiller derfor max total 
håndbold - havde fået samlet et hold som kunne deltage og de spillede mod CØ-05 
og vandt 7-8, og spillede uafgjort 6-6 mod Blåbjerg. Da CØ-05 og Blåbjerg havde 
spillet 6-6, blev vi vinder. Det betød at vi fik 3 kommunemestre med hjem ud af 3 
mulige, det var rigtig flot. I U10 og U12 fik alle en slikpose og vinderne fik en pokal 
med hjem til klubben.  



Vi ser frem til kommunemesterskab 2018. 
Emma og Berit Bundgaard Nielsen 
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