
1 
 

De største succeser og skuffelser med Tvis KFUM og TTH  

Hans Henrik Hjermitslev 

 

I anledning af 20-årsjubilæet for TTH i 2020 har jeg sammen med Thomas Hjermitslev og Mathias 

Kristensen gravet i arkiverne for at komme med vores bud på klubbens største sportslige succeser 

og skuffelser fra oprettelsen af Tvis KFUM i 1942 frem til i dag. Kilderne til historierne er 

fanhjemmesiderne bondehold.dk og flammen.dk, Bent Baks beretninger om Tvis KFUM’s historie 

på tvisby.dk, artikler fra Dagbladet Holstebro-Struer, min artikel ’Fra marken til arenaen: Historien 

om dansk klubhåndbold med Tvis som eksempel’ og egne erindringer. For at gemme det bedste til 

sidst begynder vi med de største skuffelser. 

  

De største skuffelser 

Fra Tvis KFUM’s oprettelse i 1942 til 1980 levede klubben en stille tilværelse som en del af det 

missionske miljø i Tvis Sogn. I begyndelsen foregik træning og kampe udendørs. Først i Østergaard 

Krat omgivet af træer og køer og fra 1968 på det fælles stadion i Tvis By, hvor KFUM-spillere og -

ledere kom i nærkontakt med konkurrenterne fra Tvis UIF. Det blev afgørende for Tvis KFUM’s 

udvikling, at der i 1977 blev bygget en hal i Tvis og at klubben i 1979 indgik en skelsættende aftale 

med Tvis IUF om at dele idrætsgrenene mellem sig. Tvis KFUM fik håndbold og volleyball, mens 

Tvis IUF blev overladt resten. Fra dette tidspunkt gik det stærkt. Klubbens bedste herrehold 

avancerede fra serie 4 i 1980 til 2. division i 1990, hvorefter klubben oplevede både store succeser 

med oprykninger og store skuffelser med nedrykninger i 1990’erne. Bent Bak har derfor døbt 

1990’erne ’elevatortiden’. Fra 1999 har klubben uafbrudt spillet i landets bedste række. Fra 2000 

under navnet Team Tvis Holstebro og fra 2016 under navnet TTH Holstebro. 

Mens klubben i perioden indtil 1990 nærmest uafbrudt oplevede store succeser med oprykninger på 

stribe og flere pokalsensationer mod etablerede divisionshold, så blev tiden fra 1990 som nævnt en 

mere blandet fornøjelse. I de følgende fortællinger vil vi se nærmere på de største skuffelser fra 

1990 til 2020.  

Når man kigger i arkivet og tænker tilbage, står skuffelserne nærmest i kø. Vi vil dog holde os til 

vores bud på de fem største skuffelser. Derfor er der også en række boblere, der ikke er kommet 

med i vores top 5. Boblere, som vi har fravalgt, er 11 nederlag i træk til arvefjenderne fra Skjern fra 

2000 til 2004, det overraskende nederlag til HC Midtjylland på 25-27 i pokalsemifinalen ved Final 

4 i Odense 6. februar 2016, de missede DM-semifinaler i 2015, 2017 og 2019 trods point med fra 

slutspillet og ikke mindst det nylige nederlag til GOG på 28-30 i den udsatte pokalfinale 27. 

september 2020. 
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Skuffelse #5 

27. december 1997: Tvis KFUM lider et nederlag på 24-26 til Otterup HK fra 2. division øst i 

semifinalen i pokalturneringen ved Final 4 stævnet i Fredericia. En sejr ville have sikret en finale 

mod GOG og en tur ud i Europa for første gang i klubbens historie. 

I dagene op til Final 4 stævnet i Fredericiahallen mellem jul og nytår i 1997 var man i Tvis begyndt 

at drømme om europæisk håndbold. Lodtrækningen havde nemlig flasket sig sådan, at vestjyderne 

skulle møde det upåagtede 2. divisionshold Otterup HK i den ene semifinale, mens GOG stod over 

for Kolding IF i den anden. Hvis GOG vandt pokalen og derefter DM, ville finalemodstanderen i 

pokalfinalen nemlig få pladsen i pokalvindernes turnering. Forventningerne til Tvisspillerne var 

store. Alt andet end en sejr ville være en katastrofe, og det gjorde ikke presset mindre, at kampen 

blev vist direkte på den nye sportskanal TVS. 

Efter fyringen af træner Michael Tind tidligt i sæsonen var holdet imidlertid fuldt af selvtillid. Med 

Arne Damgaard og Ulrik Jensen som trænere havde holdet stabiliseret sig midt i rækken op til jul, 

og hjemmebanen på idrætscenter Vest havde udviklet sig til en fæstning, hvor Tvis KFUM Support 

’De rødhvide Bønder’ skabte en imponerende kulisse.  

Det gjorde fanklubben også i Fredericiahallen mod Otterup. Der var flere hundrede Tvisfans blandt 

de 1.000 tilskuere, og det gik planmæssigt på banen i de første 40 minutter. I Svend Jakobsens 

referat i Dagbladet står der således: ”Med en kolossal opbakning af fanklubben bankede Tvis sig i 

front med 18-13 ni minutter efter pausen”. Herefter gik det til gengæld ned ad bakke på banen. Den 

spillende træner Niels Erik Kildelunds tropper fra Otterup halede langsomt ind på Tvis KFUM, der 

blev mere og mere nervøse. Det blev til 21-21, og fire minutter før tid førte fynboerne med 22-25.  

I de sidste minutter fik Otterup to udvisninger og vestjyderne gik over til helbanepres. Anfører 

’Bomber’ John Mikkelsen brændte imidlertid et straffekast knap tre minutter før tid, og trods mål af 

venstrefløjen Kim ’Lange’ Laursen og stregspilleren Bent Damgaard kunne de rødhvide bønder fra 

Vestjylland ikke hive sejren hjem til stor skuffelse for de mange medrejsende fans, der slukørede 

pakkede trommerne sammen og trissede ud til de ventende busser.  

Anfører John Mikkelsen var rystet efter kampen: ”Det er en katastrofe. Jeg synes det er synd for 

spillerne og for klubben”. Svend Jakobsen fra Dagbladet var ikke helt enig i den udlægning. Med 

store typer var overskriften på kampreferatet nemlig: ”Det var ikke synd – det var tyndt”. 

Efter kampen blev det også kritiseret af Jakobsen, at Arne Damgaard og Ulrik Jensen ikke havde 

givet målmand Henrik Jepsen chancen i anden halvleg, da Michael Bruun var skudt i sænk. Jepsen 

klarede et straffekast, men var ellers ikke på banen. De to andre målmænd i truppen Antoni Parecki 

og Jonas Degnbol var ikke med. Degnbol var ved at komme sig over en skade, og Parecki var på 

juleferie i Polen. 

Det endte med, at GOG vandt både pokalfinalen og mesterskabet, mens Otterup HK fik en tur ud i 

Europa og Tvis en lang næse. Dagen efter pokalkampen var formand John Gråkjær imidlertid klar 

til at sætte nye mål for sæsonen. Ambitionen var nu en placering i top 4 i grundspillet. men sådan 
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skulle det ikke komme til at gå. Efter en 9. plads i grundspillet endte det med, at Tvis KFUM 

rykkede ned, da vestjyderne tabte til Team Helsinge i kvalifikationsspillet.    

Kampen i tal: Tvis KFUM – Otterup HK 24-26 (13-10). Målscorere for Tvis KFUM: John 

Mikkelsen 5 (2), Bent Damgaard 5, Kim Laursen 4, Kim Sandal 3, Morten Hansen 2, Arthur Lipka 

2, Michal Rasmussen 1, Christian Cederholm 1, Mike Hein 1.  Desuden Michael Bruun og Henrik 

Jepsen. Målscorere for Otterup HK: Tue Friis 6, Niels Erik Kildelund 5 (3), Jens Ringsmose 4 (1), 

Rasmus Steen Pedersen 2, Steen Olsen 2, Søren Simonsen 2, Jens Boje 1, Ole Lundsgaard 1, Lars 

Schou 1, Martin Bækhøj 1, Brian Jeppsson 1. Udvisninger: TTH 2, Otterup 2. Dommere: Ninus 

Seistrup og Finn Østerballe. Tilskuere: 1.000 i Fredericiahallen. 

 

 

Tvis KFUM’s 1. divisionshold 1997-1998. Øverste række: Michael Tind, Michal Rasmussen, Arthur Lipka, 

Morten Hansen, Bjarne Jespersen. Mellemste række: Kim Sønderskov, Bent Damgaard, Christian 

Cederholm, Dennis Olsen, Torben Møller Kristensen, John Mikkelsen. Nederste række: Kim Sandal, Michael 

Bruun, Jonas Degnbol, Kim Laursen. Foto: Tvis KFUM.  

 

Skuffelse #4 

21. april 1991: I den første sæson i 2. division har Tvis KFUM overraskende spillet sig frem til en 

afgørende kamp i kvalifikationspillet om oprykning til 1. division. Over 300 fans fra Tvis følger 
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holdet over Lillebælt til Odense Stadionhal, hvor hjemmeholdet fra Tarup/Pårup vinder dramaet 

med 19-17. 

Der var håndboldfeber i Tvis i 1990. Klubbens bedste herrehold var rykket op i 2. division vest for 

første gang, og det var i løbet af den første sæson i 2. division blevet til mange sejre. Blandt andet 

over det andet storhold i Vestjylland, Skjern GF, foran 1.500 tilskuere på Idrætscenter Vest, der ved 

denne lejlighed for første gang blev taget i brug som hjemmebane til de store kampe. Tvis KFUM 

med Henrik Westh og John Mikkelsen i front på banen og Kurt Nielsen på bænken endte til sidst 

sæsonen på en flot andenplads to point efter Aarhus KFUM.  

Det betød oprykningsspil mod HIK, Roar Roskilde og Tarup/Pårup om to pladser i landets bedste 

række. Kvalifikationsspillet begyndte med en hjemmekamp mod Tarup/Pårup, der havde den 

tidligere landsholdsspiller Kim G. Jacobsen som den store profil. Kampen sluttede 16-16, og der 

blev sat tilskuerrekord for danmarksturneringen 1990/91 med et officielt tal på 1.802 tilskuere på 

Idrætscenter Vest. Uofficielt siges det, at der var op mod 2.000 tilskuere. Tilskuerne stod i fire lag 

på ståpladserne, og mange kunne kun se en lille del af banen. Det blev derefter til to nederlag til 

Michael Fenger og HIK og til to sejre over Roar. Dermed var scenen sat til en afgørende kamp mod 

Tarup/Pårup i Odense Stadionhal. En sejr ville sikre Tvis KFUM en sensationel oprykning til 1. 

division, som landets bedste række hed dengang. 

Over 300 tilhængere tog turen til Odense for at bakke spillerne op. De var vidne til en vaklende start 

mod det hårdt spillende hjemmehold, der kom foran 4-1 og 7-4, inden Tvis KFUM fik styr på 

forsvaret og reducerede til pausestillingen 10-9. Ifølge Dagbladet var stemningen nu i top: ”Og det 

var noget der passede de godt 300 vestjyske medlevende tilskuere, der i busser og privatbiler havde 

fundet vej til Odense Stadionhal. Med medbragte trommer og hornmusik satte de ustandseligt et 

festligt og fornøjeligt præg på kampen.” Stemningen kulminerede på lægterne, da fire mål af 

playmaker Dan Iversen i anden halvleg bragte Tvis KFUM på vinderkurs med 15-17. Dette skete 

ifølge Dagbladet på trods af modstand fra både TPI-spillerne og dommerne: ”Koncentreret og 

energisk kæmpede Tvis-spillerne for deres chance, trods det svage dommerpars [Karsten 

Rasmussen og Finn Østerballe] utrolige favorisering af hjemmeholdet, både i forsvaret og i 

angrebet.” 1. division var nu meget tæt på, men i de sidste minutter rullede TPI-målmand Ruben 

Wikkelsø gardinet helt ned, og de fynske værter kunne derfor sikre sig en sejr på 19-17 og en sæson 

i 1. division, mens tvisboerne trissede ud til de ventende busser, der blev overdænget med stenkast 

og skældsord fra hjemmeholdets tilhængere på vej ud fra parkeringspladsen. 

Kampen i tal: Tarup/Pårup – Tvis KFUM 19-17 (10-9). Målscorere for Tvis KFUM: Dan Iversen 5, 

John Mikkelsen 3, Ole Friis 3, Henrik Westh 2, Anders Maabjerg 2, Jesper Hagner 2 (2). Desuden 

Bent Damgaard, Kim Brødbæk, Lars Hede, René Møller, Kristian Juelsgaard og Tom Lundager.  

Udvisninger: TPI 4, Tvis 5. Tilskuere: 900 i Odense Stadionhal.             
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Tvis KFUM’s 2. divisionshold 1990-1991. Fra venstre: Kurt Nielsen, Dennis Olsen, Ole Friis, Jesper Hagner, 

Torben Westh, Bent Damgaard, Anders Maabjerg, Tom Lundager, Kristian Juelsgaard, Dan Iversen, Henrik 

Westh, René Møller, Kim Brødbæk, John Mikkelsen, Lars Hede, Jørgen Bang. Foto: Dagbladet Holstebro. 

 

Skuffelse #3 

29. marts 2015: Efter en imponerende sejr på 28-21 over værterne fra Aalborg i seminalen ved Final 

4 står Team Tvis Holstebro over for arvefjenderne fra Skjern Håndbold i pokalfinalen. Det bliver 

desværre et sandt antiklimaks, da TTH taber finalen med 20-24 efter at have ført 12-11 ved pausen. 

TTH-tilhængerne holdt fest i Jomfru Ane Gade i Aalborg den 28. marts 2015. Det var der god 

grund til, for om eftermiddagen havde herreholdet i Gigantium booket billet til pokalfinalen med en 

suveræn sejr på 28-21 (14-7) over værterne fra Aalborg. I fraværet af topscorer Michael Damgaard, 

der var blevet skadet i den sidste grundspilskamp mod SønderjyskE, havde Jonas Larholm været 

ustyrlig med 9 mål, ligesom Rasmus Lind havde lukket godt af i målet. Mens øllene røg indenbords 

i gaden, steg forhåbningerne om klubbens anden pokaltitel blandt tilhængerne. Der var bare lige det 

ved det, at modstanderen om søndagen var ærkerivalerne fra Skjern, der overraskende havde 

besejret KIF Kolding København i den anden semifinale. Året inden havde Team Tvis Holstebro 

dog slået Skjern i kampene om DM-bronze efter et sandt mirakel i den anden og afgørende kamp, 

hvor dragerne gik fra 8-15 ved pausen til en sejr på 21-19. Så det gamle Skjern-kompleks var væk 

og en pokaltriumf i sigte. 

På finaledagen plejede Flammens fire udsendte tømmermændene med museumsbesøg og en frisk 

gåtur fra midtbyen ud til Gigantium, hvor der var linet op til vestjysk pokalfinale om eftermiddagen.  
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Finalen begyndte meget lige. Rasmus Lind og Kristoffer Laursen tog fra i målene og forsvarene gik 

til stålet med en del udvisninger til følge. Imidlertid kom jokeren Jakob Green Jensen på banen i 

slutningen af første halvleg og kunne med tre scoringer sende TTH til pausen foran 12-11. Efter 

pausen kom Skjern i front 15-17, men TTH kæmpede sig tilbage og stod ved 19-18 med bolden i 

hænderne og muligheder for en tomålsføring. Sådan skulle det dog ikke gå. Manglende 

dommertække og pragtredninger fra Søren Pedersen i Skjernmålet betød, at de godt kæmpende 

TTH-spillere måtte strække våben. Efter forceret spil til sidst måtte spillerne og de mange TTH-fans 

se et nederlag på 20-24 i øjnene.  

Det var et nederlag, der gjorde ondt. Træner Klavs Bruun Jørgensen følte sig bortdømt af 

dommerne Mads Hansen og Martin Gjerding ligesom i DM-semifinalerne mod KIF Kolding 

København sæsonen før, mens Jakob Green, der spillede et flot Final 4, mest af alt var ked af det. 

Han udtalte således til Dagbladet: ”Det gør pisse ondt. Der er så mange ting, der er ude af vores 

hænder, men der er også mange ting, vi kunne have gjort bedre. Nu har vi spilet fornuftigt i lang tid. 

Det var næsten som om, vi spillede for fornuftigt i anden halvleg, hvor vi spillede helt uden tempo 

og temposkift.” 

Det bitre nederlag blev ikke bedre af, at holdet tre dage efter tabte revanchematchen til Skjern i 

slutspillet, hvor holdet efterfølgende kun formåede at vinde to kampe og dermed missede DM-

semifinalen. Også EHF Cuppen blev lige ved og næsten for vestjyderne, der røg ud i kvartfinalen til 

Gorenje Velenje fra Slovenien efter et par tætte opgør. 

Kampen i tal: Team Tvis Holstebro – Skjern Håndbold 20-24 (12-11). Målscorere for TTH: Patrick 

Wiesmach 6, Jakob Green Jensen 4, Peter Balling 4, Jonas Larholm 2, Allan Damgaard 2, Magnus 

Bramming 1 og Simon Birkefeldt 1. Desuden Rasmus Lind, Simon Gade, Søren Tau, Anders 

Oechsler, Søren Hansen og Nicolaj Nørager. Målscorere for SH: Lasse Mikkelsen 9, Henrik 

Møllgaard 5, Morten Balling 4, Nikolaj Markussen 3, Thomas Klitgaard 2 og René Rasmussen 1. 

Udvisninger: SH 5 (Thomas Klitgaard 2, Daniel Svensson 2, Emil Bergholt 1), TTH 5 (Søren Tau 

2, Simon Birkefeldt 1, Anders Oechsler 1, Jonas Larholm 1). Tilskuere: 4.031 i Gigantium i 

Aalborg. 
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Opbakningen til Team Tvis Holstebro fejlede ikke noget ved Final 4 i Gigantium i Aalborg 28. og 29. marts 

2015. Det var dog ikke nok til at vinde pokalfinalen mod lokalrivalerne fra Skjern. Foto. Thomas Hjermitslev.  

 

Skuffelse #2 

6. april 1994: Tvis KFUM taber på idrætscenter Vest den tredje og afgørende kvalifikationskamp til 

Aarhus KFUM fra 2. division vest efter forlænget spilletid og må en tur ned i 2. division efter en 

ellers flot første sæson i landets bedste række. 

Tvis KFUM havde gjort det fornuftigt i den første sæson i 1. division med 15 point i 22 kampe. Det 

begyndte ellers skidt med kun én sejr og to uafgjorte i de otte første kampe og en fyring af den nye 

træner Peter Hansen. Men med Kurt Nielsen ved roret igen fik holdet skrabet yderlige 11 point 

sammen, og sikre sejre over Holte IF, AGF, Fredericia HK og Ålborg KFUM i anden sæsonhalvdel 

betød, at holdet endte på en 10. plads og dermed undgik direkte nedrykning. I stedet skulle holdet 

ud i et nervepirrende kvalifikationsspil. I semifinalen skulle Kurt Nielsens tropper møde Aarhus 

KFUM fra 2. division, hvorefter der ventede de afgørende finalekampe mod Ikast FS eller Team 

Helsinge. Dem nåede holdet dog aldrig, da århusianerne tog stikket hjem i semifinalen. 

Det begyndte ellers som forventet for Tvis KFUM. Den første semifinale blev vundet 21-19 (10-9) i 

en rodet og intens kamp foran 850 tilskuere på Idrætscenter Vest. I den anden kamp i Aarhus 

Stadionhal foran blot 350 tilskuere måtte Tvis KFUM imidlertid se sig besejret af Aarhus KFUM, 

der voldte vestjyderne store vanskeligheder med deres meget offensive forsvar. Kampen endte 23-

21 (13-11) efter Tvis havde ført 20-21. Den afgørende kamp skulle nu stå på Idrætscenter Vest. 

Svend Jakobsen fra Dagbladet havde imidlertid bange anelser inden kampen: ”Men det bliver svært, 

uhyggeligt svært, selv i Vest med mange tilskuere”. Han fik desværre ret. 
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Hele 1.440 tilskuere havde fundet vej til Idrætscenter Vest til den afgørende kamp mod Aarhus 

KFUM. De kunne se anfører John Mikkelsen, der havde spillet svagt i de første to kampe, gå forrest 

med gode indspil og gennembrud, mens storskytterne Morten Hansen, Henrik Westh og Peter 

Melvej havde det svært mod Ole Eliasens offensive tropper fra Aarhus. På fløjen brillierede Jesper 

Bangshøi med hele 11 rene mål, mens både Tom Lundager og Karsten Hansen hev gode redninger 

ud af ærmet. Efter en meget tæt kamp var stillingen 26-26, og man skulle nu ud i forlænget spilletid 

på 2 x 5 minutter. Aarhus KFUM bragte sig her foran 26-29 med to minutter tilbage, men John 

Mikkelsen og Henrik Westh ville det anderledes og sikrede endnu en omkamp. I den anden 

omkamp brændte Jesper Bangshøi et straffekast ved stillingen 29-30, og herfra så gæsterne sig ikke 

tilbage. Fra 29-32 ved pausen udbyggede de føringen til slutresultatet 33-37. Det endte således med 

en meget skuffende afslutning på en ellers flot første sæson i landets bedste række. Det skulle vare 

to år, inden Tvis KFUM igen spiste kirkebær med de store. 

Det var en skuffet, men fattet Kurt Nielsen, der udtalte sig til Dagbladet efter kampen: ”Vi fik ikke 

nogen af marginalkendelserne, sagde træneren, der fik en kedelig afslutning som træner i Tvis. Det 

er altid kedeligt at slutte sådan i en klub, men det var jeg forberedt på, inden jeg sagde ja til at 

overtage trænerjobbet efter Peter Hansen.” Tvis KFUM’s formand Iver Andersen var også ked af 

det: ”Det er en utrolig skuffelse. Vi skal lige have kampen lidt på afstand, inden vi atter skal se 

fremad.” Han var dog allerede selv begyndt at se fremad: ”Jeg regner det som helt sikkert, at vi også 

næste sæson skal spille vore hjemmekampe i Idrætscenter Vest.”  

Sådan blev det også. Klubben var blevet ikke bare landsbyens, men hele kommunens klub, og 

rammerne i Tvis Hallen var i 1990’erne blevet for små til at huse områdets bedste hold.  

Idrætscenter Vest forblev holdets hjemmebane frem til indvielsen af Gråkjær Arena i 2011, hvor 

holdet efter etableringen af holdfællesskabet med Holstebro Håndbold 90 i 2000 nu gik under 

navnet Team Tvis Holstebro.           

Kampen i tal: Tvis KFUM (1.d) – Aarhus KFUM (2.d) 33-37 (15-15, 26-26, 29-29). Målscorere for 

Tvis KFUM: Jesper Bangshøi 12 (1), John Mikkelsen 9, Bent Damgaard 6, Morten Hansen 3, 

Henrik Westh 1, Anders Maabjerg 1 og Jesper Hagner 1. Desuden Tom Lundager, Karsten Hansen, 

Peter Melvej, Dennis Olsen og Arne Damgaard. Målscorere for Aarhus KFUM: Bjarne Simonsen 9, 

Mick Frederiksen 9 (3), Kenneth Nygaard 6, Lars Tyrring 5, Brian Jepsen 4 (1), André Iversen 2, 

Martin Nielsen 1, Michael G. Pedersen 1. Dommere: Henning Pedersen og Finn Østerballe. 

Udvisninger: Tvis 6, Aarhus 4. Tilskuere: 1.440 på Idrætscenter Vest ved Holstebro. 
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Tvisdrengen Bent Damgaard spillede sammen med sin tvillingebror Arne Damgaard en vigtig rolle i Tvis 

KFUM’s succes i 1990’erne. Mens Arne Damgaard blandt andet udmærkede sig som spillende træner i 

1998/1999, hvor Tvis KFUM rykkede op i ligaen, og senere som assistenttræner, så optrådte Bent 

Damgaard på klubbens bedste herrehold fra 1988 til 2001. Senere fortsatte Bent Damgaard som træner og 

leder i Tvis KFUM og Tvis Håndbold. Foto: Dagbladet Holstebro.    

              

Skuffelse #1 

22. april 1998: Nedrykning fra 1. division efter nederlag i det sidste sekund til Team Helsinge i den 

tredje og afgørende kvalifikationskamp på Idrætscenter Vest.   

I sæsonen 1997-1998 havde Tvis KFUM spillet solidt og var ved at etablere sig i landets bedste 

række. Træner Michael Tind var blevet fyret tidligt i sæsonen efter et nederlag på 26-33 hjemme til 

bundholdet Rødovre HK. Men med trænerne Arne Damgaard og Ulrik Jensen og anfører John 

Mikkelsen ved roret og fanklubben ’De rødhvide Bønder’ som højlydt opbakning havde holdet 

vundet meriterende sejre over topholdene GOG, Kolding IF og Virum/Sorgenfri HK. Det betød, at 

’hele Danmarks bondehold’ efter de 22 spillerunder i grundspillet var noteret for 20 point. Det 

samme var Ajax København, men københavnerne havde en målscore på -6 mod vestjydernes på -9. 

I stedet for slutspil måtte Tvis KFUM derfor igennem et nervepirrende kvalifikationsspil i lighed 

med de foregående år. 

Kvalifikationsspillet begyndte planmæssigt. I semifinalen vandt Tvis KFUM over GOG’s 

’andethold’ Gudme HK i to kampe. I finalen om pladsen i 1. division stod vestjyderne nu over for 

Team Helsinge, der var blevet nr. 2 i 2. division øst og havde besejret Ikast FS i semifinalen.      
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Det var en sejrssikker præsident for Tvis KFUM Support ’De rødhvide Bønder’ Hans Henrik 

Hjermitslev, der blev interviewet til TV inden den første finalekamp på Idrætscenter Vest. Han var 

overbevist om, at klubben nok skulle klare skærene, hvis blot de vandt den første kamp på 

hjemmebane, der ville sikre en tredje kamp hjemme, selv om holdet tabte i Helsinge. Med den 

massive opbakning fra tilhængerne kunne han ikke forestille sig, at holdet kunne tabe på Vest, hvor 

de tidligere i sæsonen havde hentet hele syv sejre i 11 kampe. 

Det begyndte også som præsidenten havde spået. Den første kamp blev vundet sikkert med 25-18 

(11-9) med træner Arne Damgaard på banen. Imidlertid kneb det som så ofte før på udebane. I den 

anden kamp måtte Tvis KFUM således se sig besejret 26-23 i Helsinge, hvor Jonas Degnbol ellers 

tog fra i målet og venstreback Arthur Lipka brillierede med fem scoringer. For hjemmeholdet blev 

den unge venstreback Lars Krogh Jeppesen topscorer med syv mål. Ham vender vi tilbage til 

senere.  

Nederlaget pillerede dog ikke selvtilliden ud af fanklubben, der lystigt sang ”Vi ta’r jer på Vest” på 

vejen ud til de ventende busser, eller træner Arne Damgaard, der udtalte til Dagbladet: ”Jeg er ikke i 

tvivl om, at vi spiller den hjem onsdag aften i Idrætscenter Vest. Vi er fuldt bevidste om, hvad der 

ikke fungerede i Helsinge, og det skal vi så arbejde på indtil på onsdag.” Desværre fik hverken 

præsidenten, fanklubben eller træneren ret i deres forudsigelser.          

Onsdag 22. april havde der indfundet sig 850 tilskuere på Idrætscenter Vest. Et skuffende antal, 

men mange havde nok tænkt, at det var en formsag at vinde kampen og så konkurrerede man også 

mod en fodboldslandskamp mod Norge i TV. Af de 850 tilskuere var de 100 fra Helsinge. De var 

placeret i blok D og bød fanklubben i blok F op til dans. Kampen begyndte nervøst og meget lige. I 

første halvleg fik hjemmeholdet dog overtaget med 9-5, men så vågnede Kristian Asmussen for 

alvor op i Helsingemålet. Særligt stregspiller Bent Damgaard havde det svært ansigt til ansigt med 

Asmussen. Hverken Michael Bruun eller Jonas Degnbol hos Tvis KFUM holdt Asmussens niveau 

denne aften. Trods vanskelighederne kunne Tvis KFUM gå til pausen foran 11-10.  

I anden halvleg tog Helsinge teten med en storskydende Lars Krogh Jeppesen i front. Men Arthur 

Lipka gjorde sit til at holde Tvis KFUM inde i kampen, der endte 22-22. Hermed var det tid til 2 x 5 

minutters forlænget spilletid. Her bragte ’Bomber’ John Mikkelsen bondeholdet foran 23-22 med et 

drøn af et langskud, men brændte kort efter et straffekast, der kunne have bragt holdet foran 24-22. I 

stedet slog Helsinge til i anden halvleg af forlængelsen. Med godt to minutter igen scorede Brian 

Nielsen på straffekast til 23-23, og Lars Krogh Jeppesen bragte nordsjællænderne på vinderkurs 

med scoringen til 23-24. Imidlertid ville Bent Damgaard det anderledes og udlignede med 50 

sekunder igen.  

Helsinge havde nu bolden, og fik lov til at beholde den resten af kampen af dommerne, hvoraf 

særligt Ejnar Kristensen bestemt ikke forærede hjemmeholdet noget i løbet af kampen. Med to 

sekunder igen havde Helsinge fået tilkendt et tremeterkast i venstre side lige ved blok D, hvor 

Helsingefansene holdt til. Bolden blev spillet op til Lars Krogh Jeppesen, der med sit 12 mål i 

kampen tordnede bolden op i højre målhjørne i samme sekund som slutsignalet lød. Målet blev 
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anerkendt, og jublen brød løs blandt Helsinges gule tilhængere, der invaderede banen for at fejre 

sejren sammen med deres helte.  

Imens stod Tvis KFUM’s spillere som forstenede på banen, og der blev tavst som graven blandt ’De 

rødvide Bønder’ i blok F, hvor præsidenten ikke kunne holde tårerne tilbage. Det umulige var sket. 

Tvis KFUM havde smidt det hele væk på Vest.     

Nedrykningen var et chok for hele klubben. En rystet og skuffet John Gråkjær, der havde afløst Iver 

Andersen som formand i 1997, var ifølge Dagbladet dog fortrøstningsfuld trods det bitre nederlag: 

”Jeg håber og tror på, at vi står sammen og kommer stærkt igen. Vi er gearet til 1. division”. Han fik 

ret. Den professionalisering, der var begyndt med lønnede spillere og forretningsfører, erhvervsklub 

og fanklub lod sig ikke stoppe, og Tvis KFUM vendte tilbage til landets bedste række allerede året 

efter. Her har klubben befundet sig lige siden. 

Som en lille krølle på halen kan det nævnes, at Tvis KFUM allerede i efteråret 1999 fik hævn over 

Helsinge, da vestjyderne vandt 21-19 over nordsjællænderne på Idrætscenter Vest. Fanklubben 

havde i forbindelse med kampen prydet spillertunnellen med et banner med ordlyden ’HÆVN’. 

Efter nederlaget flåede Lars Krogh Jeppesen banneret ned på vej ud i bad. Endnu sødere var 

hævnen endda 22. april 2006 – præcis otte år efter nedrykningen og igen med Torben Winther som 

træner – hvor Team Tvis Holstebro med en sejr på 31-30 sendte Team Helsinge ned i 1. division. 

Michael Bruun, der havde oplevet nedrykningen, afgjorde denne gang kampen med en redning fra 

fløjen til allersidst.        

Kampen i tal: Tvis KFUM – Team Helsinge 24-25 (11-10, 22-22, 23-22). Målscorere for Tvis 

KFUM: Arthur Lipka 7, John Mikkelsen 7 (2), Morten B. Hansen 5, Bent Damgaard 2, Kim Sandal 

1, Michal Rasmussen 1, Torben Møller Kristensen 1. Desuden Michael Bruun, Jonas Degnbol, 

Christian Cederholm, Dennis Olsen og Arne Damgaard. Målscorere for Team Helsinge: Lars Krogh 

Jeppesen 12, Rafael Predahl 4 (3), Brian Nielsen 3 (2), Tai Johansen 2, Klaus Brodersen 2, Kenneth 

Nielsen 1, Olfert Kristensen 1. Udvisninger: Tvis 2, Helsinge 4 (heraf 3 til Kristian Bergmann). 

Dommere: Henning Pedersen og Ejnar Kristensen. Tilskuere: 850 i Idrætscenter Vest ved 

Holstebro. 
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Tvis KFUM Support ’De rødhvide Bønder’ holdt til i Blok F på Idrætscenter Vest. Fanklubben blev stiftet i 

Tvis Hallen 5. december 1996 og kulminerede i 1997 med 150 medlemmer. Fanklubbens første præsident 

var Hans Henrik Hjermitslev, der i 1998 blev afløst af Mads Udby. I 2000 overtog Hjermitslev igen 

præsidentposten, da fanklubben skiftede navn til Team Tvis Holstebros Fanklub Flammen efter indgåelsen 

af holdfællesskabet med Holstebro Håndbold 90. De rødhvide Bønder satte et festligt præg på kampene 

med trommerytmer og sange. Udstyret bestod af et stort flag sponsoreret af Toyota Holstebro samt brugte 

spillertrøjer og bondehue og to typer Tvis KFUM-halstørklæder.    

 

De største succeser 

Efter vores tur ned i kulkælderen, hvor vi så tilbage på smertelige nederlag mod Otterup, 

Tarup/Pårup, Skjern, Aarhus KFUM og Helsinge, går det nu mod lysere tider. Vi skal nu mindes de 

største succeser i Tvis KFUM og Team Tvis Holstebros historie. Der er heldigvis mange succeser at 

vælge mellem, da klubbens historie overordnet set må siges at være en succeshistorie med en 

enestående udvikling fra serie 3 i 1981 til top 3 i Danmark i 2020. 

Vi begynder med en liste over boblere, altså succeser, der ikke blev plads til i den endelige top 5. Vi 

tager dem i kronologisk rækkefølge: 

9. marts 1986: Oprykning til 3. division med en sejr på 21-18 (11-9) over Silkeborg KFUM foran 

500 tilskuere i Tvis Hallen. Træneren bag succesen var Ulrik Jensen, mens Kurt Nielsen var aktiv 

på banen. Topscorere i oprykningskampen blev Henrik Westh med 8 mål og Erik Mathiesen med 5 

mål, mens Tom Lundager stod en flot kamp mellem stængerne. Oprykningen blev naturligvis fejret 

på Tvis Grill & Bodega, der i 1980’erne var holdets hjemmebane i 3. halvleg. 

22. februar 1990: Oprykning til 2. division efter sejr på 12-16 (8-8) over træner Kurt Nielsens 

tidligere klub Nørlem/Nørre Nissum FH foran 400 tilskuere, heraf over halvdelen fra Tvis, i 

Limfjordshallen i Lemvig. Topscorer blev stregspilleren Kim Brødbæk med 4 mål, og Tom 

Lundager tog, som så mange gange før, pippet fra modstandernes skytter i den anden ende af banen. 



13 
 

Denne gang var oprykningsfesten henlagt til Tvis Hallen, hvor spillerne troppede op til hyldesten i 

smarte mønstrede skjorter sponsoreret af Mr. Tiptop i Holstebro.       

25. april 1997: Tvis KFUM forbliver i 1. division efter sejr på 25-18 (12-10) over HMH Maribo i 

den tredje og afgørende kvalifikationskamp foran 1.400 tilskuere på Idrætscenter Vest. Igen var det 

med Kurt Nielsen som træner. Topscorere blev John Mikkelsen med 10 mål og Morten Hansen med 

6. På banen udmærkede den unge målmand Jonas Degnbol sig med en række pragtredninger og to 

mål.  Kampen var i øvrigt målmand Tom Lundagers afskedskamp efter 14 sæsoner på Tvis 

KFUM’s førstehold. 

21. marts 1999: Tvis KFUM rykkede op i ligaen med sejr på 22-30 over AGF i Aarhus Stadionhal. 

Med Arne Damgaard som træner sikrede Tvis KFUM sig hermed en hurtig tilbagevenden til landets 

bedste række efter en enkelt sæson i 1. division vest. Oprykningen blev fejret med en stor fest i Tvis 

Hallens kultursal.     

15. april 2000: Med en sejr på 28-24 (11-9) over Virum/Sorgenfri i den sidste turneringskamp 

havde Tvis KFUM mulighed for en plads i DM-semifinalen mod GOG. Men det krævede samtidig, 

at Kolding tog point fra de forsvarende mestre fra Skjern. Efter kampen mellem Tvis og Virum var 

færdigspillet ventede spillerne og de 1.275 tilskuere på Idrætscenter Vest i åndeløs spænding på 

resultatet fra Kolding. Speaker Agner Lund kom så med meldingen om, at Skjern førte med et mål, 

men at Kolding havde bolden med få sekunder tilbage. Der var nu helt stille.  Og så knækkede 

Lunds stemme, da han råbte ud over Vest: ”og Kolding har scoret!” Og så gik træner Kurt Nielsen, 

spillerne og ’De rødhvide Bønder’ ellers amok i glædesrus. I semifinalerne gjorde Tvis KFUM en 

god figur med to lige kampe mod de senere mestre fra GOG, men endte på en samlet fjerdeplads for 

sæsonen, der var den sidste under navnet Tvis KFUM.         

8. februar 2004: Efter at have tabt 11 kampe i træk fik Team Tvis Holstebro endelig den første sejr 

over Skjern Håndbold i ligaen. Kampen, der blev spillet på Idrætscenter Vest foran 1.825 tilskuere, 

endte 31-26 (16-11). Topscorere for TTH var Erik Hucko med 11 mål, Toke Holst med 10 og Lasse 

Andersen med 6, mens Jesper Jensen blev topscorer for Skjern med hele 12 mål. Sæsonen 

2003/2004 var for øvrigt den mest succesrige hidtil i Team Tvis Holstebros historie. Med 

nordmanden Tobben Evjen som cheftræner endte holdet på en femteplads med 32 point for 26 

kampe. Det gav dog ikke adgang til slutspillet, der dengang kun inkluderede de fire bedste hold. 

27. februar 2006: Team Tvis Holstebro vandt i ligaen med uhørte på 50-33 (27-16) over HF Mors i 

den anden og sidste sæson med Bent Nyegaard ved roret. Nyegaards tju-bang-bold var nok garant 

for mange mål og underholdning, men kastede kun en 8. og 9. plads af sig i tabellen. Efter 

Nyegaard tog Claus Uhrenholt over som træner. Det betød, at der igen kom fokus på forsvarsspillet. 

Angrebet vinder kampe, men forsvaret vinder pokaler, som man siger.     

19. maj 2013: Med en overraskende sejr på 28-27 (15-16) over Frisch Auf Göppingen fra Tyskland 

i bronzekampen ved EHF Cup Final 4 i Nantes vandt Team Tvis Holstebro sit første og hidtil eneste 

metal på herresiden i Europa. Topscorere i kampen blev Michael Damgaard med 7 mål og Magnus 

Bramming med 6. Det var Klavs Bruun Jørgensens første medalje som træner for klubben. 



14 
 

26. august 2018: Pokalmestrene fra TTH Holstebro vandt Super Cuppen i Skanderborg med en sejr 

på 26-23 (10-11) over mestrene fra Skjern Håndbold. Den nye målmand Sebastian Frandsen 

udmærkede sig med en redningsprocent på 49. Målscorere for TTH var Magnus Bramming 9, 

Kasper Kildelund 5, Lars Mousing 3, Jonas Porup 3, Peter Balling 3, Jac Karlsson 2 og Kay Smits 

1. 

Team Tvis Holstebro har desuden fire gange vundet DM-bronze. Det skete efter sejre i 

bronzekampe mod GOG i 2009, Kolding i 2012 og Skjern i 2014 samt efter corona-afslutningen i 

2020.   

To gange har Team Tvis Holstebro kvalificeret sig til EHF Cup Final 4. Det skete i nogle 

forrygende kvartfinaler mod KIF Kolding København i 2013 og mod Grundfos Tababanya fra 

Ungarn i 2019. 

Efter disse boblere vender vi os nu mod de fem største succeser i klubbens historie. 

 

Succes #5 

4. februar 2018: Med en sejr på 26-21 (13-11) over GOG sikrer TTH Holstebro sig deres anden 

pokaltriumf hjemme i en udsolgt Gråkjær Arena 10 år efter den første blev vundet i arenaen i 

Aarhus. Denne gang er det med Patrick Westerholm som cheftræner. Dagen inden vinder TTH 

semifinalen mod Ribe-Esbjerg med en scoring fra midten af Vignir Svavarsson i sidste sekund. 

Der var dækket op til fest i Gråkjær Arena i weekenden 3.-4. februar 2018. TTH Holstebro var 

blevet tildelt værtskabet for pokalturneringens Final 4 efter, at de havde gennempryglet Skjern med 

32-21 i kvartfinalen foran 3.250 tilskuere i Gråkjær Arena 18. oktober 2017. Det var kampen, hvor 

den 18-årige Jeppe Hauskov brillierede med 10 mål på 10 forsøg fra højre fløj.  

Nu stod den ene semifinale mellem GOG Håndbold og Aalborg Håndbold og den anden mellem 

TTH Holstebro og Ribe-Esbjerg HH. Den første semifinale vandt GOG sikkert med 32-23, og 

meget tydede også på en klar sejr til værterne i den anden semifinale. 15-11 ved pausen blev til 18-

12, og de fleste tilskuere var begyndt at glæde sig til morgendagens finale mod GOG. Men 

pludseligt gik der gummiarm i den på banen. Med playmaker Jakob Holm i front kæmpede Ribe-

Esbjerg sig tilbage til 25-24. De erobrede bolden med under et minut tilbage og satsede med at 

spille 7 mod 6. Holm scorede med få sekunder tilbage, men en snarrådig islænding, Vignir 

Svavarsson, kastede straks efter bolden i mål fra midten sekundet inden slutsignalet lyd. Vild jubel 

blandt de 3.225 tilskuere! 

Det var med lette tømmermænd ovenpå sejren i semifinalen, at Flammens udsendte mødte op til 

finalen dagen efter. Kampen begyndte meget lige, men TTH fik momentum i slutningen af første 

halvleg og kunne gå til pausen foran 13-11. Desværre var Lars Mousing allerede på dette tidspunkt 

sendt i bad med sin 3. udvisning. Trods godt målmandsspil af Torbjørn Bergerud fik fynboerne 

udlignet til 17-17 i anden halvleg, og nerverne hang i laser som dagen før. Men det blev kun ved 

duften af guld for de gule, for TTH fik styr på angrebsspillet og bragte sig på vinderkurs med 24-19. 
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Med stående applaus fra hovedparten af de 3.250 tilskuere i en udsolgt Gråkjær Arena kørte TTH 

Holstebro til sidst pokaltriumfen hjem med en sejr på 26-21. 

Pokaltitlen var i høj grad resultatet er en kollektiv indsats af Patrick Westerholms tropper. Hele ni 

spillere kom på scoringstavlen, men årets pokalfighter Torbjørn Bergerud overstrålede trods alt alle 

med en redningsprocent på hele 49. Med pokaltriumfen sikrede vestjyderne sig den anden pokaltitel 

i klubbens historie 10 år efter den første, der også blev vundet i en finale mod GOG. 

Det var en forløsning for spillerne, træner Patrick Westerholm og formand Jørgen Hansen endelig 

igen at vinde en titel. Hansen udtalte til Dagbladet: ”Jeg kan næsten ikke være i mig selv af stolthed. 

Det betyder alt at vinde titler. Vi vil ikke bare være med. Vi vil vinde. Vi vil nappe en titel, når det 

er muligt, selv om vi ikke har den største økonomi. […] Denne weekend har haft et hele, og det 

viser, hvad denne arena kan. Alle vores frivillige og folk i organisationen har knoklet for dette.”  

Festet igennem blev der også. Westerholm og Hansen var enige om, at spillerne måtte give den gas 

trods den kommende ligakamp mod Skjern tre dage senere, som da også blev tabt 30-31. Hansen 

konstaterede således tørt: ”Det ville nok være bedst at gå hjem og sove og spise havregrød, men 

hvis ikke man skal nyde det nu, så ved jeg hvornår man skal.”      

Kampen i tal: TTH Holstebro – GOG Håndbold 26-21 (13-11).  Målscorere for TTH: Viktor 

Östlund 4, Vignir Svavarsson 4, Magnus Bramming 4, Peter Balling 4, Jac Karlsson 3, Kasper Emil 

Kildelund 3, Jonas Porup 2, Martin Lysdahl Hansen 1, Jeppe Faurholt Hauskov 1 (1). Desuden Lars 

Mousing, Anders Agger, Emil Sidelmann, Thomas Bohl Damgaard, Simon Gade og Torbjørn 

Bergerud (49%). Målscorere for GOG: Niclas Vest Kirkeløkke 6, Magnus Jøndal 5, Gøran Søgaard 

Johannesen 3, Mark Strandgaard 3, Lasse Kjær Møller 2, Frederik Bo Andersen 2. 

Udvisninger: TTH 5 (heraf 3 til Lars Mousing), GOG 4. Tilskuere: 3.250 i en udsolgt Gråkjær 

Arena. 
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TTH Holstebros pokalmestre 2018. Øverste række: Simon Gade, Anders Agger, Jonas Porup, Simon 

Birkefeldt, Lars Mousing, Jeppe Hauskov, Peter Balling, Martin Hansen. Nederste række: Viktor Östlund, 

Kasper Kildelund, Thorbjørn Bergerud, Vignir Svavarsson, Jac Karlsson, Emil Sidelmann, Thomas 

Damgaard og Magnus Bramming. Foto: TTH Holstebro. 

 

Succes #4 

21. april 1996: Med en snæver sejr på 23-22 (11-11) i den tredje og afgørende kvalifikationskamp 

mod Team København sikrer Tvis KFUM sig oprykning til 1. division. Klubbens første 

udenlandske spiller Roman Abramenko, der ellers har haft en svær sæson i klubben, spiller med 6 

mål en nøglerolle i den nervepirrende kamp. Hermed er Tvis KFUM for anden gang i landets bedste 

række.  

Med Michael Tind som træner havde Tvis KFUM i 1995/1996 haft en svingende sæson i 2. division 

vest. Det var ikke overraskende, for prominente bagspilere som Henrik Westh, Anders Maabjerg og 

Peter Melvej havde stoppet karrieren, og et kuld af unge spillere af egen avl tog over. Holdet var 

endt på en tredjeplads efter Vadum IF og Bjerringbro KFUM, og kun de mest optimistiske fans 

regnede med, at holdet havde styrken til at sikre sig oprykning i kvalifikationsspillet.  
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I semifinalen mod favoritterne fra FIF, der med stortalenter som Kasper Hvidt og Morten Krampau 

var blevet nr. 2 i 2. division øst, viste Tvis KFUM-spillerne imidlertid, at de ikke havde til sinds at 

lægge sig ned. I den første kamp i Frederiksberghallen var hjemmeholdet foran med 23-20 med fem 

minutter igen, men så lavede den unge playmaker Thomas Pedersen 3 mål, og da rutinerede Tom 

Lundager derefter tog et straffekast med syv sekunder igen, kunne vestjyderne rejse over bælterne 

med 23-23 og 1 point i bagagen. I den anden semifinale gjorde Tvis KFUM arbejdet færdigt med en 

sejr på 29-25 efter at have været bagud 11-13 ved pausen. Her brillierede højre back Morten Hansen 

med ni scoringer foran 1.200 tilskuere på idrætscenter Vest.            

Selvtilliden var nu i top, og holdet var da også klare favoritter i de afgørende finalekampe mod 

upåagtede Team København, der var blevet nr. 4 i 2. division øst, men overraskende havde slået 1. 

divisionsholdet Aarhus KFUM i semifinalen. I den første finale foran 1.400 tilskuere på 

Idrætscenter Vest gik det også planmæssigt. Tvis KFUM vandt sikkert med 28-23 (14-12) med 

Morten Hansen som topscorer med 10 mål. Også den russisk-israelske bagspiller Roman 

Abramenko, der var klubbens første udenlandske spiller, men havde haft en svingende sæson med 

kampe på både første-, andet- og tredjeholdet, gjorde sig bemærket med 3 mål, da han blev sendt på 

banen af Michael Tind i anden halvleg. Abramenko var blevet indkaldt til kampen med en halv 

times varsel efter afbud fra Bent Damgaard, og den store bagspiller skulle vise sig at få en 

nøglerolle i finalekampene.   

Dagbladet konstaterede efter sejren: ”Forskellen mellem de to opryknings-bejlere var iøjnefaldende 

– til Tvis’ fordel. Og der er hverken årsag til eller undskyldning for ikke at gøre arbejdet færdigt i 

Rypark-Hallen i København på søndag. Tvis KFUM er for gode til at tabe til Team København og 

dermed skulle ud i en tredje kamp. Og Team København er simpelthen ikke gode nok til blot at 

spille lige op med Tvis.”  

Erling Hjermitslev, der var direktør for Tvis KFUM’s storsponsor Elpefa, havde også stor tiltro til 

holdet. Han inviterede sit personale fra firmaet i Vallensbæk til kampen i København, hvor de 

sammen med en busfuld Tvistilhængere kunne give solid opbakning til vestjyderne i Rypark-

Hallen, der kun havde plads til 300 tilskuere. Formand Iver Andersen kunne fortælle til Dagbladet 

inden kampen, at Hjermitslev havde lagt champagnen på køl og forberedt en reception for holdet, 

når de rykkede op. Andersen kunne også løfte sløret for, at Tvis Hallen var klar til at lægge gulv til 

oprykningsfesten, når spillerne kom hjem søndag aften ved midnatstid. Mon ikke også nogle af 

spillerne havde meldt afbud til arbejde om mandagen? 

Da Tvis KFUM førte med 3-7 efter 13 minutters spil i returkampen, var mange af de 100 Tvis-

tilhængere i Rypark-Hallen sikkert begyndt at glæde sig til champagnen. Men herefter skiftede 

kampen fuldstændig karakter. De fysisk stærke københavnere, der havde den senere landstræner 

Keld Nielsen på bænken, trynede de unge og hurtige Tvisspillere, der aldrig overvandt Team 

Københavns pauseføring på 13-10, selv om vestjyderne undervejs i anden halvleg var tæt på, da 

Morten Hansen reducerede til 17-16. Kampen endte 22-17, og festen var aflyst. 

Lørdag den 20. april 1996 kl. 15.00 var der derfor dækket op til den tredje og afgørende 

oprykningsfinale på Idrætscenter Vest. Dagbladet kaldte det en ”forbudt for børn-kamp” og træner 



18 
 

Michael Tind forudså en tæt kamp, hvor det blev afgørende, hvem der havde lært mest af de første 

kampe. Tind havde op til kampen forsøgt at tage noget af presset fra de unge spilleres skuldre, så de 

kunne spille mere frit og flydende i angrebsspillet. Tind tog igen Roman Abramenko med som 

joker. Denne gang i stedet for Arne Damgaard, der havde fået halsbetændelse. Dagbladet henviste 

også til kampen to år tidligere, hvor Tvis KFUM tabte den afgørende oprykningsfinale på 

Idrætscenter Vest mod Aarhus KFUM. Denne gang var der således ingen, der troede, at kampen 

ville blive en gåtur i parken. 

Det blev som forudsagt en helt tæt forbudt for børn-kamp foran 1.600 tilskuere på Vest. Kampen 

var lige hele vejen igennem. I første halvleg udmærkede John Mikkelsen, Morten Hansen og 

Roman Abramenko sig i angrebet og Kristian Juelsgaard i målet, men Tvis KFUM kunne ikke få 

skabt hul til Team København, så første halvleg endte 11-11. I anden halvleg var vestjyderne flere 

gange ved at trække fra med tremålsføringer, men københavnerne kæmpede sig tilbage. Dog holdt 

Tvis KFUM føringen på to mål indtil det sidste minut, hvor Team København fik reduceret til 23-

22. Inden da havde Tom Lundager taget et straffekast ved stillingen 23-21 med fire minutter igen. 

Et sidste frikast til gæsterne fra banens midte efter en diskvalifikation af John Mikkelsen for en 

nødbremse endte i hjemmeholdets parader, og så kunne jublen ellers bryde løs på Idrætscenter Vest. 

Champagnen blev åbnet til lyden af Freddie Mercurys ’We are the Champions’ og festen fortsatte i 

Tvis Hallen, hvor afslutningsfesten blev omdannet til en oprykningsfest.  

Inden turen til Tvis var der lufttur til Michael Tind og holdleder Preben Hein, og anfører John 

Mikkelsen tog mikrofonen og takkede det talstærke publikum og Tind: ”Uden ham var vi ikke 

kommet i 1. division”. Michael Tind havde efter sæsonen valgt at holde et sabbatår fra håndbold, 

men vendte tilbage og afløste Kurt Nielsen igen i sæsonen 1997/1998. Denne gang blev han dog 

fyret efter en dårlig sæsonstart i 1. division. 

Det var en overstadig formand Iver Andersen, som Dagbladets udsendte mødte efter kampen: ”Det 

er fuldstændig vanvittigt, at det lykkedes at rykke op i 1. division. Da vi op til sæsonen mistede tre 

så prominente spillere som Henrik Westh, Anders Maabjerg og Peter Melvej var vi ikke mange der 

troede på noget særligt i sæsonen. Og helt ærligt snakkede vi også om det ville være fint bare det 

unge mandskab kunne bide sig fast i 2. division. […] Michael Tind og holdleder Preben Hein har 

lavet et fremragende stykke arbejde. Sidste sæson måtte træneren døje med skader hos mange af 

spillerne. Henrik Westh, Kim Sandal, Morten Hansen, Peter Melvej og Kristian Juelsgaard var alle 

væk på et tidspunkt, men alligevel lykkedes det for holdet at komme med i oprykningsspillet. […] 

Træneren har givet de unge spillere troen. Og holdet er vokset med opgaven.” 

Kampen i tal: Tvis KFUM – Team København 23-22 (11-11). Målscorere for Tvis KFUM: Roman 

Abramenko 6 (1), John Mikkelsen 5, Morten Hansen 5, Bent Damgaard 4, Kim Sandal 2 (1), 

Thomas Pedersen 1. Desuden Michal Rasmussen, Kim Laursen, Christian Cederholm, Jesper 

Green, Kristian Juelsgaard og Tom Lundager. Målscorere for Team København: Richardt Højland 

7, Peter Friis 6, Nicolai Friis 3 (2), Piet Syhler 2, Ricky Råholt 2, Jeppe Heinesen 2 (1). 

Udvisninger: Tvis 2, København 2. Dommere: Per Olesen og Lars Ejby Pedersen. Tilskuere: 1.600 i 

Idrætscenter Vest ved Holstebro. 
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Magnus Bramming (til venstre) er den mest scorende TTH-spiller fra 2000-2020. Fra 2013 til 2020 har den 

hurtige venstre fløj lavet hele 1.098 mål i 249 ligakampe og desuden været topscorer i EHF Cuppen. John 

Mikkelsen (til højre) nåede omtrent det samme antal mål som playmaker, højre back og anfører for Tvis 

KFUM og Team Tvis Holstebro fra 1986 til 2006, hvor han spillede 404 kampe i alt. John Mikkelsen blev 

samtidig forretningsfører for Tvis KFUM i 1999 og var fra 2000 til 2006 sportschef i Team Tvis Holstebro. I 

2016 vendte han tilbage til klubben som direktør for TTH Holstebro. I sin aktive karriere var Mikkelsen med 

hele vejen fra 3. division til ligaen og spillede en vigtig rolle i oprykningerne til landets bedste række i 1993, 

1996 og 1999. Foto: TTH Holstebro. 

 

Succes #3 

21. maj 2016: Team Tvis Holstebro spiller sig i klubbens første og hidtil eneste DM-finale med en 

sikker sejr på 30-25 (19-12) over GOG i den anden semifinale efter at have vundet den første kamp 

27-28 i Gudme. 3.102 tilskuere i Gråkjær Arena skaber en flot kulisse til den historiske kamp. I 

finalerne mod Bjerringbro-Silkeborg-Voel rækker kræfterne og evnerne desværre ikke. I den første 

kamp taber TTH med hele 27-20 i Silkeborg, og trods en føring på 14-10 ved pausen i den anden og 

afgørende finale foran 3.250 vidner i en udsolgt Gråkjær Arena må dragerne nøjes med en sejr på 

26-25 og hermed tage til takke med sølvmedaljer efter en flot sæson, der havde resulteret i en 

førsteplads i grundspillet. 
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Den første sæson med finske Patrick Westerholm ved roret havde været en stor succes. Holdet var 

for første gang nogensinde endt som vinder af grundspillet, og havde derfor sikret sig 2 point med 

over i slutspillet. Dem fik holdet brug for i den tætte slutspilspulje, hvor to sejre over SønderjyskE 

og én over BSV var nok til at vinde puljen. Trods to nederlag til Skjern, så glippede semifinalerne 

for de grønne, da de tabte begge deres kampe til SønderjyskE. Desværre blev højre back Peter 

Balling skadet i slutspillet og kunne derfor ikke bidrage i de afgørende kampe, hvor Simon 

Birkefeldt i stedet måtte trække et stort læs. Sæsonens store profil for TTH var højrefløjen Patrick 

Wiesmach, der i sin sjette og sidste sæson for TTH blev ligatopscorer med hele 216 mål i sæsonens 

i alt 36 ligakampe.   

I semifinalerne stod Team Tvis Holstebro, som klubben stadig hed på dette tidspunkt, over for GOG 

Gudme, der var ved at genfinde fordums styrke og var gået ubesejrede gennem deres slutspilspulje. 

TTH havde imidlertid godt styr på fynboerne i den første semifinale i Gudme. Med den finske 

playmaker Jac Karlsson i dirigentrollen og Patrick Wiesmach, islandske Sigurbergur Sveinsson og 

svenske Jonas Larholm som topscorere med henholdsvis 6, 5 og 4 mål sikrede dragerne sig en sejr 

på 27-28 (11-12).  

Sejr eller uafgjort i returkampen i Gråkjær Arena ville dermed sikre TTH klubbens første DM-

finaleplads. Hjemmeholdet kom ud som lyn og torden foran 3.102 vidner i arenaen. Med Wiesmach 

og Sveinsson i front kørte vestjyderne fynboerne over i første halvleg, der endte 19-12. I anden 

halvleg kom GOG tættere på med Minik Dahl Høeg som skarpretter. Men vigtige redninger af 

Jonas Hansen gjorde, at fynboerne aldrig kom tættere på end 22-19. Kampen sluttede 30-25, og 

dermed kunne klubben fejre pladsen i DM-finalen. Den stod mod Bjerringbro Silkeborg Voel, der 

havde besejret KIF Kolding København i den anden semifinale. 

Cheftræner Patrick Westerholm var ifølge Dagbladet pavestolt efter kampen: ”Jeg er meget lettet og 

stolt. Drengenes præstation er historisk. Men også bare fantastisk. Vi har aldrig spillet mere 

koncentreret end de første 30 minutter. Sikke en fornøjelse. Som træner kunne man læne sig tilbage 

og se klaveret spille.” 

Den første finale i Silkeborg blev desværre et antiklimaks. Det stjernespækkede hold fra Silkeborg 

vandt hele 27-20, og TTH var ikke levnet mange chancer i returkampen 28. maj i en udsolgt 

Gråkjær Arena. Imidlertid lykkedes det af skabe spænding, da TTH førte med 14-10 ved pausen og 

dermed kun var 3 mål fra guldet. Det blev dog ved håbet, for i anden halvleg kom BSV tættere på, 

og kampen sluttede med en for lille TTH-sejr på 26-25. 

Sæsonen højdepunkt blev således sejren i semifinalen over GOG og ikke finalen mod BSV. 

Succeserne fortsatte også i de kommende fire sæsoner med Patrick Westerholm ved roret. Det blev 

således til en pokaltitel, en Super Cup og en bronzemedalje, mens TTH stadig havde den ultimative 

triumf, en DM-titel, til gode. 

Kampen i tal: Team Tvis Holstebro – GOG Gudme 30-25 (19-12). Målscorere for TTH:  Patrick 

Wiesmach 8, Jonas Larholm 6, Sigurbergur Sveinsson 6, Simon Birkefeldt 4, Lars Mousing 

3, Magnus Bramming 3. Desuden Jac Karlsson, Søren Tau, Anders Oechsler, Peter Balling, 

Frederik Ladefoged, Mathias Bitsch, Emil Sidelmann, Mikkel Thøgersen, Jonas Hansen og Simon 
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Gade. Målscorere for GOG: Minik Dahl Høegh 9, Lasse Kjær Møller 4, Niclas Vest Kirkeløkke 

3, Lars Hald 2, Mark Petersen 2, Lasse Kronborg 2, Akutaaneq Kreutzmann 1, Tobias Møller 

1, Frederik Kiehn Clausen 1. Udvisninger: TTH 4, GOG 4. Tilskuere: 3.102 i Gråkjær Arena. 

 

 

Med Patrick Westerholm som cheftræner og Søren Hansen som hans assistent spillede Team Tvis 

Holstebro sig i 2016 for første gang i en DM-finale. TTH besejrede GOG i semifinalerne, men måtte se sig 

slået af BSV i finalerne. Westerholm fungerede som cheftræner fra 2015 til 2020, hvorefter Søren Hansen 

overtog posten. Foto: hfoto.dk. 

 

Succes #2 

4. april 1993: Foran 1.800 begejstrede tilskuere på Idrætscenter Vest vinder Tvis KFUM 24-17 over 

Dronningborg og sikrer sig hermed oprykning til landets bedste række for første gang i klubbens 

historie. Det begyndte i serie 4 i 1980, og efter seks oprykninger på 13 år er holdet nu blandt landets 

12 bedste herrehold. I den efterfølgende elevatortid rykker Tvis KFUM to gange ned (i 1994 og 

1998), men rykker i 1999 definitivt op i ligaen, som den nu hedder. Her har klubben befundet sig 

siden. Fra 2000 under navnet Team Tvis Holstebro og fra 2016 TTH Holstebro.  

Der var håndboldfeber i Vestjylland i sæsonen 1992/1993. De lokale hold Tvis KFUM, Hvide 

Sande KFUM samt fusionsklubberne Håndbold Mejrup/Hvam og Skjern Håndbold var nemlig 

placeret sammen i 2. division vest, og det kastede nogle drabelige lokalopgør af sig. Skjern og 

Hvide Sande havde traditionelt været flagskibene i Vestjylland, mens Tvis og Mejrup/Hvam var 

opkomlinge. Imidlertid blev der vendt op og ned på det, for da sæsonen sluttede, stod Tvis med 29 
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point og Mejrup/Hvam med 23, mens Hvide Sande kun havde 13 og Skjern 11 point for de 18 

kampe. 

I lokalopgørene havde Tvis KFUM da også overhånden. Det blev til to sejre over Hvide Sande 

KFUM og to sejre over Skjern Håndbold. I udekampen i Skjern Hallen vandt Tvis med hele 20-27 

(8-12) på trods af chikane fra tilskuerne, der havde for vane at svine modstanderholdets fløjspillere 

til, når de stod ude ved sidelinjen. En harmdirrende Svend Jakobsen fra Dagbladet kunne 

rapportere: ”Gennem hele første halvleg måtte Kim Sønderskov lægge øre til den ene gang sludder 

og vås efter den anden. To-tre af hjemmeholdets tilskuere, og det var med garanti ikke nogen, der 

havde studiegæld, brugte hele kampen på at køre verbalt på fløjspilleren Kim Sønderskov og 

dommerparret, der dog var så langt væk, at de ikke kunne høre det forbandede ævl, der blev lukket 

ud.” Topscorer for Skjern med 6 mål blev i øvrigt den unge højre back Morten Hansen, der året 

efter skiftede til lokalrivalerne, mens playmaker John Mikkelsen lavede hele 9 mål for Tvis KFUM. 

I lokalopgørene mod Mejrup/Hvam var tonen pænere, men intensiteten var i top. Begge kampe var 

henlagt til Idrætscenter Vest. Efter at have tabt den første kamp tog Tvis KFUM revanche med en 

sejr på 20-17 (9-9) foran hele 1.910 tilskuere i en kamp, hvor Henrik Westh lavede 6 mål og Peter 

Melvej og Anders Maabjerg scorede 5 gange hver. 

I anden sæsonhalvdel begyndte det at lugte af oprykning i Tvis og omegn, selv om træner Kurt 

Nielsen og spillerne insisterede på at tage én kamp ad gangen. Et afgørende slag skulle udkæmpes 

på Idrætscenter Vest mod det andet tophold VRI fra det nordlige Aarhus. I den første kamp havde 

Tvis kun fået et point og fået målmand Tom Lundager skadet, men det krævede en sejr, hvis holdet 

selv skulle kunne afgøre, om det rykkede op. Foran 1.700 tilskuere – heriblandt et sambaorkester fra 

Tvis Skole – vandt Tvis KFUM topopgøret 24-22 (12-8). 

Sejre i de sidste tre kampe ville nu betyde en førsteplads og direkte oprykning til landets bedste 

række. Imidlertid snublede holdet i den næste kamp, da det på hjemmebane tabte 19-20 til 

Bjerringbro KFUM. Nu skulle man håbe på, at VRI satte point til, mens man selv vandt i 

Brønderslev. Begge dele skete, Tvis KFUM vandt i Brønderslev og Hvide Sande tog point fra VRI, 

og der var nu dækket op til oprykningskamp på Idrætscenter Vest mod Dronningborg Boldklub 

søndag 4. april 1993. 

Der blev transmitteret direkte fra kampen på TV Midt/Vest, og fjernsynsseerne og de 1.800 

tilskuere var vidne til en magtdemonstration fra hjemmeholdets side. Med Peter Melvej som 

førstebomber bragte Tvis KFUM sig foran 9-2 og førte 14-7 ved pausen. Føringen blev holdt i hele 

anden halvleg og kampen endte til sidst 24-17. Fra lægterne blev der sunget ”Tvis-olé” og ”Tvis, de 

er i første division”, champagnepropperne sprang og træner Kurt Nielsen fik en lufttur og en tur 

under den kolde bruser. Anfører John Mikkelsen, der var blevet far for første gang aftenen inden 

kampen, takkede publikum for den fantastiske opbakning, cigarerne blev røget og guldøllene 

drukket, hvorefter festen fortsatte i Tvis hallen, hvor 400 tilhængere fejrede de lokale helte, der for 

første gang var i landets bedste række.  

Over for Dagbladet gav John Mikkelsen et godt sammenhold og en god træner æren for 

oprykningen: ”Der har været en suveræn stemning i truppen hele sæsonen. Vi har bare svinget flot 
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sammen, og oprykningen er resultatet af et gedigent samarbejde mellem spillerne og en 

fremragende træner Kurt Nielsen.” Der var også roser til målmanden og bysbarnet fra Vildbjerg, 

Kristian Juelsgaard, der havde levet op til det store ansvar, da Tom Lundager var skadet en stor del 

af sæsonen. 

Til oprykningsfesten blev der holdt taler af borgmester Anders Poulsen, der roste klubben for 

udviklingen fra 1978, da Tvis Hallen blev bygget, til kulminationen med oprykningen, og af 

formanden for Tvis Borgerforening Margit Vendelbjerg, der fortalte, hvordan byens indbyggere 

havde levet med i sæsonens drama: ”Jeg kan fortælle, at vi er mange, der har svedt med jer. Vi har 

bidt negle med jer og grædt med jer, da I tabte til Bjerringbro for kort tid siden. Men i dag er vi 

meget glade ved at kunne juble sammen med jer. I har for alvor fået placeret Tvis på landkortet med 

oprykningen til 1. division.”  

Kurt Nielsen, der trak sig tilbage som træner efter oprykningen, besteg også talerstolen og roste 

særligt én spiller: ”For 12 år siden fik jeg overtalt Henrik Westh til at komme tilbage til Tvis. Det er 

nok noget af det mest fornuftige, jeg har gjort. For uden dig, Henrik, ville Tvis KFUM slet ikke 

være i nærheden af 1. division.” En bevæget Henrik Westh kunne ikke lade rosen stå uimodsagt: 

”Nu du har stået og skamrost mig, må jeg vel hellere markere mig. Du har betydet utroligt meget for 

mange af gutterne på holdet, og her mener jeg ikke kun omkring håndboldspillet. Du har altid haft 

tid til at snakke eller høre på vore problemer, og såvel på banen som uden for er jeg dig stor tak 

skyldig.” Kurt Nielsen skulle senere vende tilbage som træner allerede i 1994, da han tog over efter 

fyringen af Peter Hansen, og han var også træner i sæsonerne 1996/1997, 1999/2000 og 2000/2001, 

hvor holdet spillede i landets bedste række.    

Kampen i tal: Tvis KFUM – Dronningborg Boldklub 24-17 (14-7). Målscorere for Tvis KFUM: 

Peter Melvej 7, Henrik Westh 6, John Mikkelsen 6, Dennis Olsen 2, Bent Damgaard 1, Peder 

Vejsgaard 1, Kim Sønderskov 1. Desuden Kristian Juelsgaard, Tom Lundager, Jesper Hagner, 

Anders Maabjerg, Arne Damgaard, Kurt Nielsen (træner), Bent Bak (fysioterapeut) og Jørgen Bang 

(holdleder). Derudover var Dan Laursen, Henrik Vejsgaard og Karsten Hansen med i enkelte kampe 

i sæsonen. Målscorere for Dronningborg: René Pedersen 6 (1), Brian Alexis 2, Flemming Tang 2, 

Jesper Frank 2, Per Jensen 2, Harri Pedersen 1, Flemming Sørensen 1, Jesper Søgaard 1. 

Udvisninger: Tvis 3, Dronningborg 4 + diskvalifikation. Dommere: Palle Fuglsang og Birger 

Frederiksen (afskedskamp). Tilskuere: 1.800 i Idrætscenter Vest. 
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Tvis KFUM’s oprykkere til 1. division 4. april 1993. Øverste række: Kurt Nielsen, Tom Lundager, Anders 

Maabjerg, Jesper Hagner, Kristian Juelsgaard, Arne Damgaard, Bent Damgaard, Peder Vejsgaard, Henrik 

Westh. Nederste række: Bent Bak, Jørgen Bang, Dennis Olsen, Kim Sønderskov, Peter Melvej, John 

Mikkelsen. Privatfoto. 

  

Succes #1 

27. december 2008: Team Tvis Holstebro sikrer sig den første titel nogensinde, da vestjyderne i 

Arenaen i Aarhus vinder sikkert med 31-25 (16-11) over GOG i pokalfinalen med 500 ellevilde 

TTH-fans blandt de 3.300 tilskuere. 

I de første år med Team Tvis Holstebro havde resultaterne ikke levet op til forventningerne. Nok 

havde man etableret sig som ligahold, men placeringer mellem nr. 5 og 9, der ikke gav adgang til 

slutspillet, var ikke i længden tilfredsstillende. Trænerne var også blevet hyppigt skiftet ud. 

Samtidig knirkede samarbejdet mellem moderklubberne Tvis KFUM og Holstebro Håndbold 90 til 

tider, da man så forskelligt på prioriteringen af herre- og dameholdet. I 2008 kom finanskrisen 

oveni, og da det kneb med at skaffe de fornødne sponsorkroner, og kommunen samtidig nølede med 

at kaste penge i en ny håndboldarena, kom det på tale at indgå i et samarbejde med Viborg HK, der 

ikke længere havde råd til et ligahold for herrer.  

I december 2008 lysnede det imidlertid, da Holstebro Byråd vedtog at bygge en håndboldarena. I 

januar 2009 blev planerne om en fusion med Viborg lagt i graven. Indimellem disse to 

begivenheder vandt Team Tvis Holstebro klubbens første titel, da herreholdet besejrede GOG i 

pokalfinalen. Dette var skelsættende, fordi man nu, både i egen selvforståelse og i offentligheden, 

blev regnet blandt topholdene i dansk håndbold. Det blev cementeret i maj 2009, hvor holdet 

sikrede sig bronzemedaljer efter endnu en sejr over GOG. Pokalsejren indvarslede således en ny 
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epoke for TTH, hvor man blev regnet for medajleaspiranter eller i det mindste som troværdige 

outsidere.  

Den følgende tid blev også præget af en vis kontinuitet. Efter to middelmådige 8. pladser i 

grundspillet i 2009/2010 og 2010/2011 endte holdet således i top 5 i alle sæsoner fra 2012 til 2020. 

Under Claus Uhrenholt, der var træner fra 2006 til 2012, sikrede holdet sig endnu en 

bronzemedalje, og med Klavs Bruun Jørgensen ved roret fra 2012 til 2015 erobrede TTH EHF- og 

DM-bronze. Samtidig fejrede dameholdet hele tre triumfer i Europa. Under Patrick Westerholm fra 

2015 til 2020 kom der yderligere en pokaltitel, en Super Cup og en sølv- og en bronzemedalje til. 

Pokaltriumfen i 2008 blev således startskuddet til en ny epoke for TTH. Mens 1990’erne var 

elevatortiden, hvor succeskriteriet var et rykke op og forblive i landets bedste række, og 2000’erne 

var tiden, hvor man etablerede sig i ligaen, så blev 2010’erne således perioden, hvor TTH 

manifesterede sig som et tophold i dansk herrehåndbold. 

Vejen til pokaltriumfen i 2008 begyndte i Aars, hvor Team Tvis Holstebro i 6. runde under JHF 13. 

marts besejrede de lokale helte fra 2. division med 25-47 (12-24). Simon Rostved blev topscorer 

med 9 mål, mens Heino Holm Knudsen kvitterede for sit comeback efter en skade med 2 mål.  

I 7. runde 14. april 2008 besejrede TTH Kolding HK fra 3. division med 15-35. Denne kamp 

sluttede sæsonen 2007/2008 af, og var derfor afskedskamp for Niklas Forsmoo, Jakob Thoustrup og 

Jesper Ahle, der således ikke nåede at få pokaltriumfen med. TTH’s målscorere var Heino Holm 

Knudsen 7, Simon Rostved 7, H.C. Lund 4, Jesper Ahle 4, Niklas Forsmoo 3, Lars Erik Bjørnsen 3, 

Jakob Thoustrup 3, Lasse Andersen 2 og Nichlas Bruzelius 2. 

I sæsonen 2008/2009 gik pokalturneringen over i sin landsdækkende fase under DHF. Inden 

sæsonen havde Team Tvis Holstebro forstærket sig med de tidligere KIF-spillere Patrick Olsson og 

Joacim Ernstsson og Søren Tau, der tidligere havde spillet i GOG og Lemvig. I ottendedelsfinalen 

2. september vandt TTH 18-41 ude over københavnske IF Stadion fra 2. division.  

Derefter blev det alvor, for i kvartfinalen stod dragerne over for topholdet AaB Håndbold, som TTH 

havde tabt 38-32 til i ligaen 10 dage før. 20. oktober blev kvartfinalen spillet i Aalborg. I 

begyndelsen gik det som forventet. AaB gik fra en pauseføring på 15-14 til 21-17, men så vendte 

kampen. TTH fik kontakt ved 25-24, og i de sidste minutter hev TTH overraskende en sejr hjem på 

28-31. Målscorere for TTH var Lars Rasmussen 9 (5), Joacim Ernstsson 8, Søren Hansen 5, Nikolaj 

Mehl 3, Lasse Andersen 3 og Patrik Olsson 2. 

Lodtrækningsheld til semifinalen betød, at TTH nu stod over for 1. divisionsholdet fra Herning, HC 

Midtjylland, der overraskende havde slået ligaholdet fra Fredericia ud i kvartfinalen. Foran 1.750 

tilskuere 6. december 2008 hjemme på IC Vest levede Team Tvis Holstebro op til 

favoritværdigheden og vandt 36-32 (18-14). Målscorere for TTH var Lars Rasmussen 9 (3), Joacim 

Ernstsson 6, Søren Hansen 6, H.C. Lund 4, Lars Erik Bjørnsen 3, Søren Tau 3, Heino Holm 

Knudsen 2, Nikolaj Mehl 2 og Patrik Olsson 1. Som et kuriosum kan det nævnes, at mens Søren 

Hansen, der i 2020 blev træner for TTH Holstebro, lavede 6 mål for TTH i kampen, så scorede den 

tidligere KIF-profil og senere TTH-træner Patrick Westerholm enkelt gang for HCM.  
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Nu var Tvis for første gang klar til en pokalfinale. Den skulle spilles 27. december 2008 i Arenaen i 

Aarhus, og modstanderen var de mangedobbelte mestre og pokalvindere fra Gudme, der nu gik 

under navnet GOG Svendborg TGI efter de havde allieret sig med andre klubber på Sydfyn for at 

skaffe flere penge. Det gik som bekendt galt alligevel, da de gik konkurs i januar 2010 og måtte 

begynde forfra i 2. division. Men det er en anden historie. 

Inden pokalfinalen blev de historiske tråde spundet i Dagbladet. Den tidligere formand Agner Lund 

og den tidligere træner Kurt Nielsen mindedes turen fra serie 4 til 1. division i 1980’erne og 

1990’erne, hvor Tvis KFUM vakte opsigt med store armbevægelser og sponsorbiler til spillerne, 

men også blev mødt med forbehold, da de fleste troede, at Tvis KFUM, der gik under navnene ’de 

vestjyske cowboys’ og ’hele Danmarks bondehold’ var en døgnflue. Mens Kurt Nielsen i 2000 var 

skeptisk over for holdfællesskabet med HH90, så var Agner Lund mere positiv. Nu var de enige 

om, at det var et nødvendigt skridt at tage for at blive blandt de bedste hold i Danmark. De afviste 

dog begge tanken om et holdsamarbejde med Viborg, som da også blev skrinlagt kort tid efter. 

Hele 500 TTH-fans var mødt op i Arenaen i Aarhus til finalen, der blev spillet efter kvindefinalen, 

hvor Viborg HK vandt 32-23 over KIF Vejen. Ifølge Dagbladet havde opbakningen aldrig været så 

massiv til en TTH-kamp. Og der var da også rigeligt at juble over. Team Tvis Holstebro satte sig 

nemlig hurtigt på kampen. Fra 7-7 gik holdet til en pauseføring på 16-11, og i anden halvleg blev 

føringen udbygget til hele 26-17, inden GOG fik lov til at pynte til slutresultatet 31-25. På dette 

tidspunkt gjaldede sangene og klapsalverne mod spillerne fra 500 stående TTH-tilhængere i hjørnet. 

Hvad fansene manglede i spænding, fik de så rigeligt af i ren og skær glæde og stolthed over 

klubbens første titel. På banen og på bænken gik det som smurt. Alle spillere fik lov at bidrage, 

bortset fra veteranen Christian Cederholm, der var med som ekstra gardering, og trænerne Claus 

Uhrenholt og Arne Damgaard lykkedes med både taktik og spændingsniveau. Årets pokalfighter 

blev venstre back Heino Holm Knudsen, der trods kun 25 minutter på banen lavede 5 mål.  

Jublen var euforisk, da kampen sluttede, og fansene invaderede banen. Det var noget helt særligt for 

målmand Michael Bruun at vinde en titel med sin klub. For ham overstrålede det EM-bronzen med 

landsholdet. Også Søren Hansen var lykkelig over titlen, som han aldrig havde været i nærheden af 

før. Anfører Lasse Andersen, der havde spillet i klubben siden 1999, glædede sig også sammen med 

sine holdkammerater og var med til at løfte pokalen, selv om han ikke kunne spille, da han netop 

var blevet opereret for en korsbåndsskade. Inden turen gik hjem til sejrsfest i Holstebro, var Claus 

Uhrenholt over for Dagbladet hurtig til at dele æren for triumfen med alle omkring klubben: ”Der er 

mange, der har en aktie i denne triumf. Det er en fantastisk forløsning for os og hele klubben.”               

Pokaltriumfen gav et stort rygstød til resten af sæsonen. Fra en 12. plads i efteråret bevægede holdet 

sig frem til en 7. plads i grundspillet. Det sikrede TTH en plads i det nye slutspil for de otte bedste 

hold. Det udnyttede holdet til at sikre sig en 2. plads i sin slutspilspulje efter FCK Håndbold, men 

foran Bjerringbro/Silkeborg og ikke mindst Skjern, som blev besejret i begge slutspilskampe. En 2. 

plads i puljen gav adgang til bronzekampe mod nr. 2 fra den anden slutspilsgruppe, GOG. Team 

Tvis Holstebro vandt den første kamp på hjemmebane 29-27 (13-11), men måtte se sig slået 27-22 

(13-11) i Gudme. Et rekordstort publikum på 2.248 mødte frem til den afgørende bronzefinale på 

Idrætscenter Vest. Her satte TTH tingene på plads med en storsejr på 34-26 (18-11). Hermed kunne 
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Team Tvis Holstebro for anden gang fejre metal i den skelsættende sæson 2008/2009, der med 

Tvis-drengene Claus Uhrenholt og Arne Damgaard som trænere bragte landsbyen helt op i toppen 

af dansk herrehåndbold.          

Kampen i tal: Team Tvis Holstebro – GOG Svendborg TGI 31-25 (16-11). Målscorere for TTH: 

Lars Rasmussen 7 (3), Heino Holm Knudsen 5, Lars Erik Bjørnsen 5, Joacim Ernstsson 4, Søren 

Tau 4, H.C. Lund 3, Patrik Olsson 2, Søren Hansen 1. Desuden Michael Bruun, Rasmus Lind, 

Simon Rostved, Nichlas Bruzelius og Nikolaj Mehl. Målscorere for GOG: Fredrik Petersen 7 (1), 

Kasper Jørgensen 6, Asgeir Örn Hallgrimsson 4, Keld Wilhelmsen 3, Kristian Meijer 2, Peter 

Svensson 2, Thomas Skoglund 1. Udvisninger: TTH 1, GOG 2. Tilskuere: 3.300 i Arenaen i 

Aarhus.            

 

 

Der var massiv opbakning fra omkring 500 tilhængere i Arenaen i Aarhus, da Team Tvis Holstebro 27. 

december 2008 sikrede sig klubbens første titel med en sejr i pokalfinalen mod GOG. Det blev startskuddet 

til en ny epoke for TTH, der i 2010’erne manifesterede sig som et tophold i herreligaen. Foto: Hans Henrik 

Hjermitslev. 

 

Opsamling 

Gennem beretningerne om de største skuffelser og succeser har vi fortalt historien om Tvis KFUM, 

Team Tvis Holstebro og TTH Holstebros sportslige op- og nedture. Den begyndte med oprykningen 
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til 3. division i 1986, fortsatte med oprykninger til og nedrykninger fra 1. division i 1990’erne, gik 

videre med den første titel i 2008 og endte med 2010’erne, hvor TTH etablerede sig som et tophold 

i ligaen. Fra 2008 og frem til 2020 har herreholdet således vundet to pokaltitler, en DM-

sølvmedalje, fire DM-bronzemedaljer, en bronzemedalje i EHF Cuppen samt to gange sølv i 

pokalturneringen.  

Vores fokus har været på det bedste herrehold i Tvis KFUM og TTH. Således har vi ikke behandlet 

TTH’s damehold, der vandt tre Europatitler og DM-sølv, to DM-bronze samt to gange sølv og en 

gang bronze i pokalturneringen fra 2010 til opløsningen af holdfællesskabet med HH90 i 2020. 

Heller ikke Tvis KFUM’s damehold, der rykkede op i 2. division i 1998, eller de mange talentfulde 

ungdomshold i Tvis KFUM og TTH er blevet behandlet. Det samme gælder historien om klubbens 

organisatoriske udvikling fra en værdibaseret landsbyklub til en professionel eliteklub. Hvis man vil 

vide mere om disse emner, kan man med fordel læse Bent Baks beretninger om Tvis KFUM’s 

historie fra 1942 til 2002 på tvisby.dk og Hans Henrik Hjermitslevs artikel ’Fra marken til arenaen: 

Historien om dansk klubhåndbold med Tvis KFUM som eksempel’ på 

tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/109047. 

 

Sæson Placering Titler Træner 

1981/1982 Nr. 1 i serie 3 Oprykning. Jysk mester Kurt Nielsen 

1982/1983 Nr. 1 i serie 2 Oprykning Kurt Nielsen 

1983/1984 Nr. 1 i serie 1 Oprykning Kurt Nielsen 

1984/1985 Nr. 3 i danmarksserien  Kurt Nielsen 

1985/1986 Nr. 1 i danmarksserien Oprykning Ulrik Jensen 

1986/1987 Nr. 4 i 3. division nord  Ulrik Jensen 

1987/1988 Nr. 5 i 3. division nord  Ulrik Jensen 

1988/1989 Nr. 4 i 3. division nord  H.C. Østerby 

1989/1990 Nr. 1 i 3. division nord Oprykning Kurt Nielsen 

1990/1991 Nr. 2 i 2. division vest Oprykningsspil Kurt Nielsen 

1991/1992 Nr. 4 i 2. division vest  Kurt Nielsen 

1992/1993 Nr. 1 i 2. division vest Oprykning Kurt Nielsen 

1993/1994 Nr. 10 i 1. division Nedrykning Peter Hansen / Kurt Nielsen 

1994/1995 Nr. 2 i 2. division vest Oprykningsspil Michael Tind 

1995/1996 Nr. 3 i 2. division vest Oprykning Michael Tind 

1996/1997 Nr. 10 i 1. division Nedrykningsspil Kurt Nielsen 

1997/1998 Nr. 9 i 1. division Nedrykning Michael Tind / Arne Damgaard 

1998/1999 Nr. 1 i 2. division vest Oprykning Arne Damgaard 

1999/2000 Nr. 4 i ligaen DM-semifinale Kurt Nielsen 

2000/2001 Nr. 8 i ligaen  Kurt Nielsen 

2001/2002 Nr. 7 i ligaen  Peter Bruun Jørgensen 

2002/2003 Nr. 9 i ligaen  Ole Andersen 

2003/2004 Nr. 5 i ligaen  Tobben Evjen 

2004/2005 Nr. 8 i ligaen  Bent Nyegaard 

2005/2006 Nr. 9 i ligaen  Bent Nyegaard 

2006/2007 Nr. 8 i ligaen  Claus Uhrenholt 

2007/2008 Nr. 8 i ligaen  Claus Uhrenholt 
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2008/2009 Nr. 7 i ligaen  Pokalmester. DM-bronze Claus Uhrenholt 

2009/2010 Nr. 8 i ligaen  Claus Uhrenholt 

2010/2011 Nr. 8 i ligaen  Claus Uhrenholt 

2011/2012 Nr. 4 i ligaen DM-bronze Claus Uhrenholt 

2012/2013 Nr. 5 i ligaen Bronze EHF Cup Klavs Bruun Jørgensen 

2013/2014 Nr. 3 i ligaen DM-bronze Klavs Bruun Jørgensen 

2014/2015 Nr. 4 i ligaen Pokalsølv Klavs Bruun Jørgensen 

2015/2016 Nr. 1 i ligaen DM-sølv Patrick Westerholm 

2016/2017 Nr. 3 i ligaen  Patrick Westerholm 

2017/2018 Nr. 5 i ligaen Pokalmester Patrick Westerholm 

2018/2019 Nr. 4 i ligaen Super Cup Patrick Westerholm 

2019/2020 Nr. 3 i ligaen DM-bronze. Pokalsølv Patrick Westerholm 

Samlet oversigt over Tvis KFUM, Team Tvis Holstebro og TTH Holstebros herreholds sportslige resultater.    


