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Formandsberetning 2018/19 
 
Så er det tid til at gøre status over sæsonen 2018. Mange idrætsgrene har de senere år 
kunnet mærke en medlemstilbagegang - det har vi også kunnet mærke i håndboldverden. 
Men positivt er det, at vi i Kreds 5, næsten har kunnet oprette status quo i forhold til 2017. 
Der er mange årsager hertil, og jeg vil senere komme ind på nogle af de tiltag, vi i Kreds 5 
har sat i gang og som ser ud til at være med til at øge medlemstilgangen.  
Det er glædeligt, at vi har haft en sæson, der har været præget af mange aktiviteter til gavn 
for håndbolden - også i Kreds 5. Det er min opfattelse, at disse aktiviteter skaber en positiv 
udvikling for håndbolden. Det er en udvikling, der både i nuet, men også på lang sigt giver et 
godt fundament for håndboldspillet i Kreds 5 området. 
 
Dansk Håndbold Forbund 
I sidste års beretning og forrige års beretning skrev jeg: ”Igen – fristes man til at sige – har 
Dansk håndbold formået at gøre sig gældende internationalt både resultatmæssigt, men 
også organisatorisk”. Det kan jeg så skrive igen i år, og det er en rigtig dejlig kliche at kunne 
bruge, og den giver en god mavefornemmelse.  
 
På det politiske område kan vi glæde os over, at vi sammen med Sverige og Norge har fået 
vished for, at vi skal afvikle Dame VM 2023. Jeg er sikker på, at dette VM vil blive 
organiseret og gennemført på super professionelt vis, når vi ser, hvordan det lige 
gennemførte VM for herrer, har forløbet – fantastisk flot arrangement. Her kan vi endnu 
engang være stolte over, hvor professionelt eventen har været planlagt og gennemført. 
Endnu engang viser den frivillige foreningskultur sig med fantastiske kvaliteter, når man 
tænker på, hvor mange, der har hjulpet til med forskellige opgaver – super flot 😊 
 
Starten på 2019 har været – set med danske håndboldbriller – den absolut bedste måned 
gennem tiderne. Det er store ord, men at blive verdensmestre på hjemmebane kan bare 
ikke blive større. Fantastisk flot håndbold af de danske håndboldherrer og en helt fantastisk 
kulisse for dem at spille i – 15.000 tilskuere klædt i rød og hvidt. Og endelig var rammerne til 
disse kulisser bl.a. skabt af hundredvis af frivillige foreningsfolk – super flot gået 😊   
 
Ved EM for damerne i december blev mellemrunden endestationen, men holdet sluttede af 
med at vinde 24 – 23 over Montenegro.   
 
Ungdomslandsholdene har gennem de sidste mange år høstet mange flotte medaljer og i år 
blev ingen undtagelse.  
 
Alle disse flotte resultater gennem årene skyldes bl.a. et formidabelt flot stykke arbejde i 
klubberne og DHF`s talentcentre. 
For at skabe disse flotte resultater bliver der i klubber, talentcentre, kredse, distriktsforbund 
etc. arbejdet målrettet af foreningsledere, trænere, spillere, dommere og idrætspolitikere. 
Fundamentet for disse flotte resultater bygges af alle disse ildsjæle.  
 
Jydsk Håndbold Forbund 
I det seneste år har der i det politiske system i Jydsk Håndbold Forbund været en 
organisations- og struktur debat. En debat, hvor forskellige scenarier har været bragt i spil: 
Vil der være fordele ved kredsfusioner? Vil administrative fællesskaber give nogle positive 
effekter? Hvilke fordele og ulemper vil det have for klubberne? Etc. Disse drøftelser pågår 
stadig.  
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I Kreds 5 har vi i bestyrelsen drøftet fordele og ulemper ved kontorfællesskaber med andre 
kredse. Vi er kommet frem til den konklusion, at vi p.t. ikke ser nogle umiddelbare fordele for 
Kreds 5´s klubber i at indgå et kontorfællesskab med andre kredse. Kreds 5 er i øvrigt den 
eneste kreds, der endnu ikke har indgået kontorfællesskaber. Status er, at Kreds1, 2, 4 og 
JHF er gået sammen, at Kreds 3 og 6 er gået sammen og at Kreds 7. og 8. er gået 
sammen. 
Debatten tager op igen på et seminar i foråret 2019. 
 
Kreds 5 
DHF har sammen med DGI sat en række initiativer i gang i det fælles projekt ”Bevæg dig for 
livet”. Det har blandt andet givet nyt fokus på motionstilbud for seniorer, hvor materialet bag 
Håndboldfitness er blevet opdateret, og hvor et nyt spil er lanceret under navnet:  
”five-a-side”. I Kreds 5 har adskillige foreninger taget Håndboldfitness til sig og har 
velfungerende tilbud. Lystrup IF har som den første Kreds 5 forening startet op med et hold 
med ”five-a-side”, men mon ikke flere kommer til efterhånden som klubberne får etableret 
streger til kortbaner i de Østjyske haller.  
 
Netop spørgsmålet om streger til kortbaner kan vi mærke har stor fokus i Kreds 5 
foreninger. Det er med indførelsen af de ulige årgange fra næste sæson blevet et stort 
fokusområde for at sikre det bedst mulige afsæt til en vellykket etablering af kortbanekampe 
for den kommende U-9 årgang. I Kreds 5 startede foreningerne med et meget skidt 
udgangspunkt i antal etablerede baner, men det glæder mig, at der de sidste måneder for 
alvor er ved at blive ændret på denne udvikling. Vores konsulent Lars Møller har tæt dialog 
med flere kommuner og selvejende haller og jeg ved at Lars meget gerne tager en snak 
med hver enkelt af de foreninger, der mangler streger. Hold jer ikke tilbage med at kontakte 
ham for en snak om muligheder herfor.  
Husk at DHF har afsat penge til at støtte op om etablering af streger til kortbaner - der er 
stadig midler i denne pulje. 
 
Vores skoleprojekt med at etablere samarbejde mellem de lokale skoler og foreninger har 
igen i 2018 haft vores fokus. Interessen for at tage imod vores tilbud om hjælp til fx 
karavanebesøg har igen været meget stor. Der er afviklet mere end 30 forskellige 
aktivitetsdage i form af skoleturneringer, karavanedage og andre kreative tiltag der 
tilsammen er med til at vise vores sport frem for børnene. En væsentlig del af vores succes 
på dette område har været et samarbejde, vi har kørt i projektform sammen med 
Idrætssamvirket i Århus – projekt: ”Håndbold ind i skolen”. Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til Idrætssamvirket for at de har involveret sig heri. Vi er allerede i gang med at 
snakke med Idrætssamvirket om, hvordan vi kan samarbejde omkring aktiviteter i efteråret 
2019.  
 
Aktivitetsniveauet i fx Beach Handball og børnestævner har igen i 2018 været imponerende 
højt. Æren for det kunne afvikles med dette høje aktivitetsniveau skal gives videre til Børne- 
og Ungeudvalget og de mange foreninger, der har taget udfordringen op, og har påtaget sig 
et lokalt værtskab - fx med afvikling af vores børnestævner. Jeg er sikker på, at det er den 
rette vej at gå med etablering af dette samarbejde, hvor vi i Kreds 5 støtter op med 
planlægning og administration og at foreninger leverer det udførende arbejde i forbindelse 
med afviklingen. Jeg ser det som en måde, hvorpå vi gør hinanden gode.  
 
Et nyt tiltag fra DHF har været Håndboldens dag, der blev afviklet den. 5. januar.  
Vi havde en række foreninger, der tog udfordringen op, og vi var i Kreds 5 rundt og besøge 
flere foreninger på dagen. Der var stor kreativitet, og der var ikke mindst dejlige eksempler 
på det klubliv, som uden tvivl er sportens rygrad. Jeg kan kun opfordre flere foreninger til at 
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deltage næste gang. Dermed siger jeg også, at evalueringen var tydelig med at fortælle, at 
Håndboldens dag skal gentages. Der er allerede sat en dato. I kan forvente, at lørdag d. 
11.januar 2020 bliver næste års Håndboldens dag med åben hus arrangement. 
 
Bestyrelsen 
I de seneste år har der været stor stabilitet omkring de forskellige udvalgsformandsposter i 
JHF – Kreds 5. Det er stabilitet, der, efter min mening, skaber kontinuitet og kvalitet i de 
projekter og aktiviteter, der arbejdes med i de forskellige udvalg til gavn for foreningerne. 
Samtidig er det vigtigt, at vi er proaktiv i forhold til at søge inspiration ”ude fra”. Det skaber 
ofte en god udvikling.   
 
På sidste generalforsamling tilkendegav generalforsamlingen over for kredsbestyrelsen, at 
bestyrelsen kunne arbejde videre med en ny arbejds- og organisationsform i Børne- og 
ungeudvalget, fordi formandsposten var vakant.  
Ændringen har betydet, at den daglige drift på børneaktivitetssiden er varetaget af konsulent 
Lars Møller og kontorassistent Kasper Vinther i tæt samarbejde med nogle håndboldildsjæle 
og med foreningerne. Ændringen har ikke betydet et mindre udbud af aktiviteter, men 
aktivitetsniveauet er tværtimod steget, - selvom man ikke skulle tro det kunne lade sig gøre 
.  
Det er glædeligt, at det nu også ser ud til, at vi har fundet en god løsning på 
Børneudvalgsformandsposten. 
 
Endelig vil jeg gerne kreditere de enkelte bestyrelsesmedlemmer for det arbejde, de har 
udført, ikke bare i udvalgene men også i bestyrelsen.  
 
Udvalg 
I dommerudvalget ligger der til stadighed en stor opgave i at rekruttere nye dommere – i 
øvrigt en opgave alle, både klubber, foreningsledere, politikere, etc. har ansvar for at være 
med til at løse. Det er ikke den nemmeste opgave at klare, men dommerudvalget arbejder 
målrettet på at løse opgaven. Det er derfor også glædeligt, at flere og flere nyuddannede 
dommere også bliver aktive dommere.  
Dommerudvalget med Niels Bo i spidsen har ydet et flot stykke arbejde. Der har igen i år 
været fokus på uddannelse, både af nye dommere og på efteruddannelse af den 
eksisterende dommerstab.  
 
Efter- / videreuddannelse er i alle henseender udviklende. Inden for vores sport er det 
heldigvis et ”krav”, at efter- / videreuddannelse finder sted. Dette er med til at sikre kvaliteten 
i håndboldsporten. Uddannelsesformanden Tue Fisker og udviklingskonsulenten Lars Møller 
er meget bevidste om, at kvaliteten er bestemmende frem for kvantiteten. Dette afspejles i 
det kursusudbud, der har været i 2018 i Kreds 5 og i den fortsatte udvikling af og 
rekruttering af trænerinstruktører i kredsen.  
 
Vi plejer at sige, at det er rart, at børneudvalget har travlt – det er blevet ændret til, at det er 
Kasper, Lars og foreningerne, der har travlt. Denne travlhed er en indikation på, at der er 
mange børn i alderen 6 – 10 år i Kreds 5, der gerne vil spille håndbold – det er meget  
glædeligt. Der arrangeres børnehåndboldstævner, der hurtigt bliver overbooket, og det er 
ofte svært at finde halkapacitet nok til afvikling af disse stævner. Ved fælles hjælp fra 
klubberne og kredskontoret er det indtil videre lykkes. 
 
Eliteudvalget arbejder målrettet på arbejdet med kredsholdene, og der er skabt en god 
træningskultur for kredsholdene. Samarbejdet med klubberne og klubtrænerne om 
elitearbejdet er væsentlig styrket. Styrkelsen af elitearbejdet skyldes i høj grad kvalificerede 
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og kompetente kredstrænere, samt klubbernes og klubtrænernes samarbejde med 
eliteudvalget. En af aktiviteterne for kredsholdene, er det årlige kredsstævne, der blev 
afviklet i kreds 1 – Dronninglund, den 19. og 20. januar. 
 
Turneringsudvalget har haft et travlt år. Udfordringer med ”Det elektroniske holdkort” er 
stadig til stede, men klubberne bliver bedre og bedre til at udfylde holdkortene rigtigt.  
En anden og stor opgave er implementering af ulige årgange og spillet på kortbane. Det er 
et stort arbejdsfelt, som turneringsudvalget løser rigtig godt.    
Jeg er glad for, at turneringsudvalget har kunnet opretholde den høje kvalitet i 
planlægningen og afviklingen af turneringen. Det endte igen i år med, at turneringsudvalget 
fik lavet en flot turneringsplan, som har gjort, at klubberne har afviklet en god turnering. Jeg 
må kreditere turneringsudvalgets professionelle tilgang til planlægning af turneringen samt 
deres hurtige arbejde i forbindelse med ombrydningen. Dette kvalitative arbejde har gjort, at 
klubberne har kunnet få overblik over turneringen allerede efter få dage.  
 
Kasserer  
Preben har, med sin erhvervsmæssige baggrund og med sit store kendskab til 
håndboldverdenen, løftet opgaven på fornemste vis. Han har uden problemer formået at 
videreføre de retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket. 
I øvrigt henvises til regnskabet andet sted i beretningen. 
 
Ansatte 
Vi har i bestyrelsen arbejdet på at optimere opgaveløsningen af de opgaver, der traditionelt 
ligger på kredskontoret. Dette suppleret med, at kontoret understøtter opgaveløsningen af 
forskellige opgaver for de forskellige udvalg, men også opgaver til konkret hjælp i ”marken” - 
ved børnestævner, Beach-stævner, som kursusleder, etc. Det har vi gjort ved at 
fuldtidsansætte Kasper. Det giver en større sammenhæng i opgaveløsningen. Vi håber og 
tror på, at det får en positiv effekt i den ydelse klubberne får fra kredsen.  
  
En stor tak til Kreds 5´s ansatte Susanne Christiansen, Lars Møller og Kasper Vinther. Alle 
har de inden for hver deres arbejdsområder og med hver deres kompetencer leveret et flot 
stykke arbejde til gavn for kredsens klubber, for bestyrelsen og for diverse udvalg. TAK. 
 
Afsluttende bemærkninger 
En stor tak skal lyde til alle foreninger, udvalgsmedlemmer, instruktører, dommere, 
tidtagere, sekretærer, veteraner, som i den afsluttede sæson har arbejdet til gavn for 
håndboldsporten i Kreds 5. Tak til den skrivende presse, tv, radio og dagblade for en god og 
saglig dækning af håndbolden i Kreds 5. 
 
Også tak til andre kredse, JHF og DHF´s bestyrelse og ikke mindst deres administrationer 
for et godt og konstruktivt samarbejde. 
 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen i JHF – Kreds 5 for et godt samarbejde og for den store 
indsats I gør for at leve op til klubbernes forventninger. 
 
 
 
Århus, februar 2019 
 
Kurt Iversen 
Formand 


