
Indstilling til KFUM pokalen. 

Jeg vil meget gerne indstille Ditte Bollerup fra Rækker Mølle KFUM håndbold til KFUM pokalen. 

Ditte kom som ganske ung til Rækker Mølle for at spille håndbold, i dag er hun 42 år og lever og ånder for 

vores klub. Ditte har både som ung og ”knap så ung” altid deltaget i foreningsarbejdet enten i 

seniorudvalget, ungdomsudvalget, festudvalget, bestyrelsen eller som træner. 

Ditte er uundværlig i vores klub, hun arrangere ufattelig mange af klubbens aktiviteter, hun bidrager med 

mange nye tiltag, men står også for mange af de traditionelle arrangementer i klubben. Ditte sætter stor 

pris på, at vi som klub hilser på hinanden, både division spillere såvel som ungdomsspillere. Ikke bare i 

hallen, men også når vi ser hinanden uden for hallen, dette gør, at når man kommer som ny til klubben, 

altid føler sig som en del af Rækker Mølle fællesskabet. Ditte står for ufattelige mange opgaver i klubben, 

og det er også derfor jeg mener at hun er værdig til denne pris. 

Herunder har jeg valgt at fokusere på nogle af de fantastiske opgaver hun foretager sig: 

I øjeblikket er hun formand for ungdomsudvalget, træner for vores U11 pigehold. Samtidig spiller hun 

stadig på vores serie 2 hold. Derudover arrangerer hun både oktoberfest og håndboldskole. 

Som ungdomsudvalgsformand sørger hun for at ungdomsudvalget fungere og at børnene har en fantastisk 

klub at spille i. Ud over de naturlige opgaver i et ungdomsudvalg, som hun gerne påtager sig, gør hun et 

kæmpe arbejde for at sende vores unge mennesker på KFUMs træner/leder kursus på Hellebjerg.  

Hun tager fat i alle klubbens unge, for at tilbyde dem, at klubben betaler et ophold på Hellebjerg for dem. 

Til gengæld tilbyder hun dem nyttige opgaver i klubben som de unge mennesker kan hjælpe med. 

Derved får hun alle til at bidrage og alle til at føle, at de har et ansvar i klubben og på den måde føle sig 

værdsat i klubben. Hun forventer at alle bidrager med frivilligarbejde, til gengæld får de indsigt i klubbens 

ånd og det forpligtende fællesskab en frivillig klub bygger på. 

Som træner for U11 piger, samler hun pigerne til et hold, uanset om det er første gang de er til træning 

eller de har et håb om at blive landsholdsspiller. Hun udvikler pigerne gennem ros, gnist og glæde til 

håndbolden. Hun anerkender dem præcis som de er. Samtidig har hun stor respekt for alle familiers 

indstilling til træningsmængden og andre interesser.  

Som spiller for serie 2 damer er Ditte humørbomben, hun nyder kampene og ikke mindst 3 halvleg, hvor 

hun giver sig tid til at høre på alle, både unge og ”gamle” spillere.  

Ofte har de unge spillere brug for en rutineret vejledning, for at kunne takle hverdagen og dens 

udfordringer. Aldrig kommer man forgæves til Ditte. Hun sørger for at der altid holdes 1-2 fester enten på 

holdet eller i klubben, hvor alle mødes til fest og farver.  

Hvert år gør hun en kæmpeindsats for at sælge billetter til årets oktoberfest, en fest hun både hjælper med 

at arrangere, feste ved og hun møder altid til oprydningen dagen efter. Festen giver hvert år et betydelig 

overskud, som bliver brugt til hele klubbens ve og vel.  

 

Sidste år startede hun sammen med en andre, Håndboldskole for 3-6 kl. børn. Sidste år var en succes med 

over 35 børn. I år arrangerer hun igen håndboldskole, denne gang i uge 27 og der er sendt invitationer ud 

til de nærliggende klubber. Mange er allerede tilmeldt. 

Jeg håber meget, I vil give jer tid til at læse min lange mail. Ditte er en meget vigtig del af succesen i 

Rækker Mølle KFUM håndbold og jeg ønsker meget at påskønne hendes helt fantastiske indsats i klubben. 

Klubben ville ikke være den samme uden Ditte. 

På Rækker Mølle KFUM håndbolds vegne  

Lotte Hvid 

22885273 


