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Håndboldkaravanen kørte i august og september for fuldt tryk med 19 afviklinger. Det er en 
fornøjelse at se alle de frivillige, der river en dag ud af kalenderen for at bakke op om 
foreningens initiativer.  
 
Der har generelt været rigtig gode tilbagemeldinger på, at karavanebesøgene giver flere 
medlemmer. Samtidig er det rigtig positivt, at samarbejdet mellem foreningerne og skolerne 
blomstrer efterfølgende, og flere steder har det resulteret i et håndboldforløb i idrætstimerne. 
Det er også meget positivt at se, at flere og flere foreninger selv samler handsken op og 
arrangerer events i skolen. Det giver karavanen mulighed for at komme ud til endnu flere 
foreninger.  
 
Som ny konsulent har jeg oplevet jeres udvalg/bestyrelser som åbne og imødekommende i 
forhold til sparring om den daglige drift af foreningen. Hvad enten det har været til fysiske 
møder eller over telefonen, så står det lysende klart, at I brænder for jeres forening. Det er 
dog også tydeligt, at I alle ønsker flere frivillige hænder til at løfte de driftsopgaver der er, så 
I kan bruge mere tid på at pleje jeres nuværende medlemmer og tiltrække nye.  
 
Der er opstartet en række foreningsudviklingsforløb med interesserede foreninger, som skal 
sikre fundamentet i foreningsdriften, forhåbentlig rekruttere flere frivillige samt skabe 
udviklingspotentiale. Et tilbud som stadig er åbent for alle foreninger, store som små.  
 
Gennem foreningsnetværk er der blevet bakket op om at skabe uddannelsesmuligheder 
rettet mod de mange unge trænere. Der ligger en kæmpe ressource og gave til jeres 
foreninger.  
 
Rammerne er blevet sat i 2018, og der vil i løbet af 2019 blive afviklet en ung træner camp. 
Der er blevet gjort flere tiltag for at skabe de bedste rammer for håndboldspillere i alle aldre.  
 
Det alt overskyggende tiltag, er de nye spilformer i ungdomsrækkerne. Ros til alle i de 
foreninger jeg har haft kontakt med vedr. dette. Trods skeptiske spørgsmål, har det været 
med ja-hatten på og ”mon ikke det bliver godt på den lange bane”.  
 
De sidste tiltag er ikke vedtaget endnu, men når dette sker, vil I høre nærmere om en 
introduktion til alle facetterne i de nye spilformer.  
 
Forandring også i den forstand, at der har været, og fortsætter med at være, et øget fokus 
på, at en håndboldspiller ikke nødvendigvis er kampaktiv. Gennem Bevæg Dig For Livet – 
Håndbold er der fokus på motionshåndboldtilbud til de håndboldspillere, som ikke kan få to 
gange træning og en kamp presset ind i dagligdagen.  
 
Derfor blev Five-A-Side lanceret og Håndbold Fitness har fået et løft i forholdt til indhold og 
tilgængelighed. Five-A-Side er et spil på kortbanen med en nyudviklet blød bold, fem spillere 
på hvert hold og et minimum af fysisk kontakt.  
 
Der har været afholdt en lang række inspirationsaftener rundt om i foreningerne, og flere 
håndboldsteder, er der nu et etableret træningstilbud. Der vil fremadrettet stadig være fokus 



på at få træningstilbud for motionsspillere op at stå, så man uanset kvalifikationer og måske 
et par bonuskilo kan få lov at spille den sjoveste sport, der findes.  
 
Disse tiltag er en del af Bevæg Dig For Livet – Håndbold, som er et samarbejde mellem 
DHF og DGI. I Bevæg Dig For Livet - håndbold ligger også en unge indsats, som rulles ud 
for alvor i 2019 og Håndboldens Dag, som løb af stablen 5. januar med otte deltagende 
foreninger fra kreds 3. De havde overordnet set en god oplevelse, hvor nuværende og 
potentielle nye medlemmer kiggede forbi.  
 
Der har, ligesom med det lidt ældre segment, været fokus på at få skabt tilbud for de 2 til 5 
årige, så de allerede er medlemmer af foreningen, når der begynder at være kamptilbud til 
dem. Der er i løbet af sæsonen dukket en håndfuld nye tilbud for de alleryngste i kreds 3. 
  
Der var i sommers meget stor tilslutning til den traditionelle Beach uge på torvet i Herning. 
Så stor, at der måtte afvikles kampe ude ved Holing. Det er en positiv tendens, som vi håber 
at kunne følge op med i 2019, hvor der forhåbentlig kommer flere muligheder for udfoldelse 
i sandet for spillerne – og mulighed for at lade sig inspirere som træner, så Beach 
håndbolden ikke bare bliver en event en enkelt gang om året, men et egentlig alternativ til 
sommertræning i hallen eller mangel på samme.  
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