
Rækker Mølle Håndbold

#ForzaRækker
Velkommen til Rækker Mølle Håndbold – en anderledes håndboldklub   
med vægt på fællesskab og fokus på både bredde- og eliteidrætten.
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LEG MED BOLD MANGE DYGTIGE UNGDOMSSPILLERE

MISSION
Rækker Mølle Håndbold vil være den lille
håndboldklub med de store målsætninger.

VISION
Rækker Mølle Håndbold skal være håndboldklubben for alle. 
Fundamentet er breddeidrætten samt det sociale og kam-
meratlige samvær i klubben. Hvor det er muligt, satses også 
på elitehåndbold med fokus på størst mulig succes og niveau 
for de enkelte håndboldhold.

• Værdier
• Engagement
• Klubfølelse
• Klub-vilje skaber resultater
• Socialt engagement
• Kammeratskab
• Bredde skaber elite
• Respekt for den enkeltes niveau

Værdigrundlaget for Rækker Mølle Håndbold opnås gen-
nem engagerede trænere, ledere, spillere og frivillige med en 
fast tro om, at vi som klub fortsat kan være os selv. Klubbens 
værdigrundlag er også, at alle skal trives gennem et godt 
kammeratskab og udvikler venskaber på kryds og tværs gen-
nem klubben uanset alder og håndboldniveau. De værdier 
og den specielle ånd, der i dag findes på og udenfor banen 
værdsættes højt. Disse værdier ønsker vi at værne om gen-
nem sportslig kammeratskab.

Klubben har følgende målsætninger
• 2. Division Herrer skal rykke op i 1. Division
• 2. Division Damer skal blande sig i toppen af rækken
• 3. Division Herrer skal forblive i rækken
• Bredde-/Eliteidræt for ungdomsafdelingen
• Minimum 6-7 hold for Herre- og Damesenior
• Kammeratskaber på kryds og tværs gennem hele klubben
• Hold i alle ungdomsrækker
• Uddannelse af unge mennesker såvel socialt som  

håndboldmæssigt

For mere info om klubben se bagsiden af denne folder.
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Introduktion til 
Rækker Mølle Håndbold Erhvervsklub

P r æ s e n t a t i o n  a f  R æ k k e r  M ø l l e  K F U M  H å n d b o l d

Mission
Rækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  
håndboldklub med de store målsætninger.

Vision
Rækker Mølle KFUM Håndbold skal være håndbold-
klubben for alle. Fundamentet er breddeidrætten samt 
det sociale og kMissionRækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  håndboldklub med de store målsætninger.ammeratlige samvær i klubben. Hvor 
det er muligt, satses også på elite-håndbold med fokus 
på størst mulig succes og niveau for de enkelte hånd-
boldhold.

Værdier
aEngagement
aKlubfølelse
aKlub-vilje skaber resultater
aSocialt engagement
aKammeratskab
aBredde skaber elite
aRespekt for den enkeltes niveau

Værdigrundlaget for Rækker Mølle KFUM Håndbold 
opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og 
frivillige med en fast tro om, at vi som klub fortsat kan 
være os selv. Klubbens værdigrundlag er også, at alle 
skal trives gennem et godt kammeratskab og udvikler 
venskaber på kryds og tværs gennem klubben uanset 
alder og håndboldniveau. De værdier og den specielle 
ånd, der i dag findes på og udenfor banen værdsættes 
højt. Disse værdier ønsker vi at værne om gennem 
sportslig kammeratskab.

Klubben har følgende målsætninger:
a2. Division Herrer skal ligge blandt top 3
aJyllandsserie Damer skal skal fastholde rækken
aBredde-/Eliteidræt for ungdomsafdelingen
aMinimum 6 hold for Herre- og Damesenior
aKammeratskaber på kryds og tværs gennem  
 hele klubben

For mere info om klubben se bagsiden af denne folder.
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boldhold.

Værdier
aEngagement
aKlubfølelse
aKlub-vilje skaber resultater
aSocialt engagement
aKammeratskab
aBredde skaber elite
aRespekt for den enkeltes niveau

Værdigrundlaget for Rækker Mølle KFUM Håndbold 
opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og 
frivillige med en fast tro om, at vi som klub fortsat kan 
være os selv. Klubbens værdigrundlag er også, at alle 
skal trives gennem et godt kammeratskab og udvikler 
venskaber på kryds og tværs gennem klubben uanset 
alder og håndboldniveau. De værdier og den specielle 
ånd, der i dag findes på og udenfor banen værdsættes 
højt. Disse værdier ønsker vi at værne om gennem 
sportslig kammeratskab.

Klubben har følgende målsætninger:
a2. Division Herrer skal ligge blandt top 3
aJyllandsserie Damer skal skal fastholde rækken
aBredde-/Eliteidræt for ungdomsafdelingen
aMinimum 6 hold for Herre- og Damesenior
aKammeratskaber på kryds og tværs gennem  
 hele klubben

For mere info om klubben se bagsiden af denne folder.
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Mission
Rækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  
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Erhvervsklubben for Rækker Mølle Håndbold er opstartet i 2004 og har over 100 medlemmer.

Erhvervsklubbens formål er at fremme og støtte håndboldklubbens arbejde, således der fortsat er et 
økonomisk fundament for at have håndbold på divisionsniveau og samtidig udvikle unge håndboldtalenter.

FORMÅL
 at støtte Rækker Mølle Håndbold fortsatte udvikling med spændende og attraktiv håndbold
 at gøre det økonomisk muligt at have håndbold på divisionsniveau og udvikle unge håndboldtalenter
 at have fokus på både breddeidrætten og eliteidrætten 
 at etablere et uformelt netværk mellem virksomheder, landmænd, håndværkere og detailhandlen
 at sætte fokus på Rækker Mølle- og Skjern Området som et spændende håndboldområde
 at gøre lokalområdet kendt, attraktiv og synligt som et aktivt samfund
 
MEDLEMSFORDELE
 der indbydes til sponsorarrangementer 
 etablering af uformelt netværk mellem landmænd, industri, håndværkere og virksomheder
 præsentation af Rækker Mølle Håndbold Erhvervsklubs medlemmer i Rækker Mølle Hallen
 præsentation af medlemmerne på Rækker Mølle Håndbolds hjemmeside
 sæsonkort til klubbens hjemmekampe
 årlig eksponering via lokale trykte medier
 medlemskab af Rækker Mølle Håndbold Erhvervsklub er skattemæssigt fradragsberettiget

MEDLEMSBETINGELSER
Medlemskabet tegnes for én håndboldsæson og fortsætter indtil det opsiges af medlemmet senest  
den 31. juli for den kommende sæson.

RÆKKER MØLLE HÅNDBOLD ERHVERVSKLUB
 Et årligt medlemskab af Erhvervsklubben udgør kr. 4.500 plus moms
 Medlemsfordele som ovenfor angivet
 2 sæsonkort til klubbens hjemmekampe og arrangementer

RÆKKER MØLLE HÅNDBOLD ERHVERVSKLUB PLUS
 Et årligt medlemskab af Erhvervsklubben PLUS udgør kr. 9.000 plus moms
 Medlemsfordele som ovenfor angivet - hertil kommer:
 • årlig sponsortur (Tidligere besøgt Hamburg, Århus, Flensburg og København) 
 • adgang til mailkartotek for Erhvervsklubbens medlemmer til kommercielt brug
 • 4 sæsonkort til klubbens hjemmekampe og arrangementer
 • Klubbens PLUS medlemmer bliver flot eksponeret i 
  Rækker Mølle Hallen og via klubbens  hjemmeside

REKLAMESKILTE OG SKUMBANNER
 Kr. 8.000 
 Skumbanner opsættes på baglinje ved mål
 Reklameskilte opsættes i nettet ved siden af mål
 Forudsætter Erhvervsklub PLUS medlemskab

Sponsortryk på spilletøj, paradedragter mm., kontakt venligst
 Rasmus Hansen på 2469 1828
 Jens Jacob Østergaard på 2491 3089

P r æ s e n t a t i o n  a f  R æ k k e r  M ø l l e  K F U M  H å n d b o l d

Mission
Rækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  
håndboldklub med de store målsætninger.

Vision
Rækker Mølle KFUM Håndbold skal være håndbold-
klubben for alle. Fundamentet er breddeidrætten samt 
det sociale og kMissionRækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  håndboldklub med de store målsætninger.ammeratlige samvær i klubben. Hvor 
det er muligt, satses også på elite-håndbold med fokus 
på størst mulig succes og niveau for de enkelte hånd-
boldhold.

Værdier
aEngagement
aKlubfølelse
aKlub-vilje skaber resultater
aSocialt engagement
aKammeratskab
aBredde skaber elite
aRespekt for den enkeltes niveau

Værdigrundlaget for Rækker Mølle KFUM Håndbold 
opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og 
frivillige med en fast tro om, at vi som klub fortsat kan 
være os selv. Klubbens værdigrundlag er også, at alle 
skal trives gennem et godt kammeratskab og udvikler 
venskaber på kryds og tværs gennem klubben uanset 
alder og håndboldniveau. De værdier og den specielle 
ånd, der i dag findes på og udenfor banen værdsættes 
højt. Disse værdier ønsker vi at værne om gennem 
sportslig kammeratskab.

Klubben har følgende målsætninger:
a2. Division Herrer skal ligge blandt top 3
aJyllandsserie Damer skal skal fastholde rækken
aBredde-/Eliteidræt for ungdomsafdelingen
aMinimum 6 hold for Herre- og Damesenior
aKammeratskaber på kryds og tværs gennem  
 hele klubben

For mere info om klubben se bagsiden af denne folder.
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på størst mulig succes og niveau for de enkelte hånd-
boldhold.

Værdier
aEngagement
aKlubfølelse
aKlub-vilje skaber resultater
aSocialt engagement
aKammeratskab
aBredde skaber elite
aRespekt for den enkeltes niveau
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aMinimum 6 hold for Herre- og Damesenior
aKammeratskaber på kryds og tværs gennem  
 hele klubben

For mere info om klubben se bagsiden af denne folder.
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Præsentation af Rækker Mølle Håndbold 

Sponsorudvalg
Rasmus Hansen 2469 1828 rasmusvh100@gmail.com
Brian Nielsen 2072 2469 murmester@nielsen.mail.dk
Erik Skovgaard 4040 6272 erik@skovgaard-skjern.dk
Torben Nisgaard 2125 2455 Torben@nisgaard.dk
Søren Madsen 4053 4324 zerbemadsen1@hotmail.com
Jens Jacob Østergaard 2491 3089 jaco.1969@hotmail.com
Jørgen Hansen 4042 0341 kontakt@jhtransport.dk
Flemming F. Andersen 2091 6546 kontakt@fabyg.com
Jan Tobiasen 2069 5191 jan@jtmaskiner.dk

HOVEDSPONSOR:

Rækker Mølle Håndbold er en håndboldklub for alle. Vi har små 300 medlemmer. Hertil kommer mange frivillige i klubben. 
Målsætning er hold i divisionsrækkerne med samtidig fokus på breddeidrætten.

FAKTA OM RÆKKER MØLLE KFUM HÅNDBOLD
 300 spillere og frivillige medlemmer af klubben
 Dygtige og engagerede ungdomstrænere
 Veluddannede og entusiatiske trænere
 Divisionshold i seniorrækkerne
 Stor opbakning fra sponsorer og lokalsamfund
 God eksponering og omtale i medier
 Fyldt hal til hjemmestævner

RESULTATER PÅ OG UDENFOR BANEN
 I 2003 fik to trænere Skjern Kommunes Idrætspris
 Årets Børneklub 2004 i Kreds 3 var Rækker Mølle Håndbold
 Årets spiller kåret af Ringkjøbing Amts Dagblad var fra klubben i 2006
 I 2007 fik klubben en Verdensmester på HY-Landsholdet
 Klubben har over årene leveret 5 ligaspillere til Skjern Håndbold
 Klubbens Herre Ynglinge har tidligere spillet i divisionsrækken og ligarækken
 JHF Kreds 3’s lederpris 2007/2008 gik til Rækker Mølle KFUM
 HY-Liga genvandt guld til det Internationale Håndboldboldstævne i Frederikshavn, hvor klubben har vundet  
 9 guld medaljer de senere år.
 Jyllandsserie Herrer rykkede i 3. Division i sæsonen 2019/2020
 2. Division Herrer rykkede i 1. Division i sæsonen 2013/2014
 I sæsonen 2017/2018 rykkede klubbens damehold for første gang i klubbens historie op i 2. Division
 I sæsonen 2017/2018 rykkede klubbens herrehold tilbage i 2. Division efter to år i 3. Division
 I sæsonen 2017/2018 nåede klubbens herrehold 1/8-finalerne i Santander Cuppen

AFSLUTNING
Med denne præsentationsbrochure for Rækker Mølle Håndbold håber vi, at du eller firmaet vil støtte håndboldklubbens 
visioner og mål. Vi har mange dygtige spillere og frivillige ledere og kan blande os i toppen af dansk håndbold – det kan du 
være med til at støtte og få en andel i.

P r æ s e n t a t i o n  a f  R æ k k e r  M ø l l e  K F U M  H å n d b o l d

Mission
Rækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  
håndboldklub med de store målsætninger.

Vision
Rækker Mølle KFUM Håndbold skal være håndbold-
klubben for alle. Fundamentet er breddeidrætten samt 
det sociale og kMissionRækker Mølle KFUM Håndbold vil være den lille  håndboldklub med de store målsætninger.ammeratlige samvær i klubben. Hvor 
det er muligt, satses også på elite-håndbold med fokus 
på størst mulig succes og niveau for de enkelte hånd-
boldhold.

Værdier
aEngagement
aKlubfølelse
aKlub-vilje skaber resultater
aSocialt engagement
aKammeratskab
aBredde skaber elite
aRespekt for den enkeltes niveau

Værdigrundlaget for Rækker Mølle KFUM Håndbold 
opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og 
frivillige med en fast tro om, at vi som klub fortsat kan 
være os selv. Klubbens værdigrundlag er også, at alle 
skal trives gennem et godt kammeratskab og udvikler 
venskaber på kryds og tværs gennem klubben uanset 
alder og håndboldniveau. De værdier og den specielle 
ånd, der i dag findes på og udenfor banen værdsættes 
højt. Disse værdier ønsker vi at værne om gennem 
sportslig kammeratskab.

Klubben har følgende målsætninger:
a2. Division Herrer skal ligge blandt top 3
aJyllandsserie Damer skal skal fastholde rækken
aBredde-/Eliteidræt for ungdomsafdelingen
aMinimum 6 hold for Herre- og Damesenior
aKammeratskaber på kryds og tværs gennem  
 hele klubben

For mere info om klubben se bagsiden af denne folder.
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