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Formandens beretning 2019 

 
Endnu et år er gået, endnu en spændende og krævende sæson med en stor indsats fra en 

masse frivillige er gået siden sidste sæson. 

Sidste år skrev jeg om vores nye kontorfællesskab med Kreds 6. Kontoret består stadig og 

processen med at lave fælles arbejdsgange, ens struktur osv. er stadig i gang, men vi må 

også indrømme at vi ikke ”bare” smelter tingene sammen. Tradition og kultur er størrelser, 

som tager tid at forandre. 

Pr. 1. januar 2018 fik vi for første gang ansat en fuldtids konsulent i kreds 3. Andreas 

Kronborg blev i første omgang ansat som barselsvikar for Mette Christiansen. Det er siden 

blevet til en fastansættelse pr. 1. december 2018. Tak til Mette for indsatsen som konsulent. 

Jeg er sikker på, at Skjern Håndbold fremover vil få god gavn af dine ”skøre” ideer og store 

arbejdsindsats. 

Og velkommen til Andreas. Du har også masser af energi og engagement. Har I endnu ikke 

haft besøg eller på anden måde brugt Andreas, er det bare med at komme tage fat i ham. 

Han og vi har kun interesse i at være med til håndbolden stadig vil blomstre så mange steder 

som muligt. 

JHF og DHF 
I DHF og JHF snakkes der stadig struktur. Hvordan skal det se ud i fremtiden? Skal der 

laves noget om? Kan der skabes noget andet, som er bedre for håndbolden? Spørgsmålene 

er stadig mange. Vi starter en ny proces op den 27. april 2019 efter JHFs 

repræsentantskabsmøde i Hammel. Her vil vi lytte til forskellige indlæg omkring 

håndboldens fremtid, ikke mindst på det politiske plan. Ud fra dette har alle et fælles 

udgangspunkt, hvilket altid er en god start. 

På den sportslig side blev det til en 8. plads for kvinderne ved EM i Frankrig, og herrerne 

blev verdensmester efter en helt igennem flot turnering, afsluttende med en overbevisende 

finale i Boxen i Herning. Også her viste det frivillige Danmark sig fra den allerbedste side. 

Op mod 1.200 frivillige bidrog til festen i de knap 3 uger, VM stod på. 

Kreds 3 
Traditionen tro har de lokale hold i Kreds 3 gjort sig flot bemærket i den seneste sæson, 

både på senior og ungdomssiden. 

På herresiden fik Skjern vekslet sine sølvmedaljer til guldmedaljer efter nogle meget 

spændende og intense finaler mod Bjerringbro/Silkeborg. De trak fortjent det længste strå 

efter en meget flot sæson både i den hjemlige liga og i Champions League. 

På kvindesiden var DM finalerne uden jyske hold og dermed heller ingen Kreds 3 hold.  

Pokalhåndbolden på kvindesiden blev traditionen tro afviklet mellem jul og nytår, desværre 

uden hold fra Kreds 3 i denne omgang. 

På herresiden er det i skrivende stund uvist, hvem der løber med titlen, da Final Four 

stævnet er flyttet til midt i marts. Dog ved vi allerede nu, at det ikke bliver med et hold fra 

Kreds 3, som vinder, da ingen hold herfra har kvalificeret sig. 
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Blandt ungdomsholdene lykkedes det igen i år for både U-16 og U-18 pigeholdene fra FC 

Midtjylland at vinde det danske mesterskab. 

Ved de Jyske Mesterskaber var kredsen ligeledes flot repræsenteret.  

Følgende vandt det Jyske mesterskab: 
 
U-16 Pige A vandt Herning FH 

U-18 Pige 1.div. vandt Ikast Håndbold 

U-18 Pige A vandt Team Vestjylland 

U-16 Drenge 1. div. Skjern Håndbold 

Følgende fik sølvmedaljer: 
 
U-18 Drenge 2. div Mejdal-Halgård 

U-18 Drenge A Håndbold Øst Hogager Mejrup Hvam 2 

Et flot stykke arbejde af trænere og ledere. Det er heldigvis ikke kun i de klubber, der 

kommer helt til tops, men i hele kredsen at der i klubberne leveres et flot stykke arbejde 

både på elite og bredde niveau af både spillere, trænere og ledere. 

Jeg er glad for, at vi fortsat har et meget højt aktivitetsniveau i Kreds 3. Det sker rigtig meget 

konstruktivt i klubberne, og jeg kan også både se og høre, at vore udvalg samt konsulenten 

er meget aktive. Der bliver – med stor succes - igangsat og afviklet mange kurser for trænere 

og ledere. Dejligt, at arbejde i en kreds, hvor konstruktive tiltag bliver taget godt imod og får 

lov at blomstre! 

 

Desværre måtte vi dog fornyelig aflyse vores traditionsrige Nathåndbold stævne. Årsagen 

til de få tilmeldinger kendes endnu ikke, men det sætter lys på vigtigheden af, at vi til 

stadighed tilbyder produkter og bruger kræfter på det rigtige. Dermed også en kraftig 

opfordring til alle foreninger til at give indspark til kredsens udvalg på, hvordan vi kan 

understøtte jeres arbejde ude i klubberne bedst mulig. 

 

Det glæder mig, at alle i kredsbestyrelsen, der er på valg, er villige til at modtage genvalg. 

Jeg kan derfor kun opfordre generalforsamlingen til at stemme på de opstillede kandidater. 

 

Kontoret er godt besat af Jens og Lone - de er til stadighed opdateret på, hvad der sker 

indenfor håndbolden lokalt og nationalt, så hold jer ikke tilbage med at spørge dem, hvis 

behovet opstår. Og skulle det ske, at de får et spørgsmål, som de ikke umiddelbart kan 

besvare, ja – så har de sikkert en livline et eller andet sted. Godt med kompetente folk i det 

daglige arbejde - det gør også alles arbejde lettere. 

 

Et nyt initiativ i det jyske har gjort sit indtog i år. Den Jyske Pokalturnering for ungdomshold. 

Der startes ude kredsene, hvor vi spiller de første runder med hold fra Kreds 6. Det hele 

afsluttes med et stort finalestævne i hallerne i Ikast for A-cuppen og i Bording for B-cuppen 

i marts måned. 
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Igennem mange år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Ringkjøbing Landbobank 

omkring uddeling af prisen til ”Årets Håndboldforening”. Det sætter vi stor pris på, og vi er i 

Kreds 3 meget taknemmelige for, at Ringkjøbing Landbobank bakker op om dette initiativ. 

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som på den ene eller anden måde har været i berøring med 

kredsen, for samarbejdet i 2018. Dette gælder både bestyrelseskolleger, de ansatte på 

kontoret og konsulenter, men også til alle som deltager i udvalgsarbejdet, og jeg er glad for, 

at alle er villige til at tage endnu en tørn, hvis generalforsamlingen giver deres opbakning 

hertil. 

 

Der vil også fremover ligger mange spændende og store udfordringer og vente på os. 

 

Per Skovgaard  

Formand     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


