
Beretning fra Kredsformanden 2019-20 
 
 
Kontorsamarbejdet 
Der er på kontoret nu en hovedansvarlig for hvert udvalgsområde. Fordelingen af ansvarsområderne 
har været evalueret og der er blevet lavet nogle små justeringer, som forhåbentligt vil kunne give et 
endnu bedre fungerende kontor. 
 
Kontorets udfordringer er derfor mest der, hvor vi på det politiske område endnu ikke er kommet 
videre med at udvikle samarbejdet og skabe en større ensartethed. Det ville selvfølgelig være meget 
nemmere som ansat, hvis svarene på spørgsmål fra jer kunne gives uden at skulle overveje om 
spørgsmålet nu kommer fra en klub i Kreds 7 eller Kreds 8. 
Men det er sådan vilkårene formentlig vil forblive indtil en ny struktur er faldet på plads. 
 
I de 2 kreds har vi fortsat et ønske om at udvikle samarbejdet og tage det bedste fra de kredse, der 
hvor det giver mening, og hvor de politiske udvalg er enige om det.  
Forhåbentlig kan vi lære af hinanden og dermed få samlet det bedste fra vores 2 kredse – til gavn for 
klubberne i netop de 2 kredse. 
 
Én af de ting der p.t. er etableret er, at vi har lavet en fælles indkøbsaftale med Momenti.  
Aftalen indebærer bl.a. at vores kredsdommere har fået Momenti som hovedsponsor – i lighed med 
Kreds 8 – og at alle breddedommere kan købe dommertøj til en fornuftig pris. 
 
 
Ulige årgange 
Jeg skal nok undlade at gøre mig klog på ulige årgange, og den større omlægning som er sket 
hermed. Det er der nok andre som gør. 
 
Men når vi bryster os af at have fået flere hold – specielt i de helt unge årgange – så er det jo blot et 
resultat af, at vi har flytte nogle spillere til et turneringsprodukt frem for en aktivitet under Børne og 
Ungeudvalget. Så om det reelt har givet flere spillere er for mig et åbent spørgsmål ? 
Man vil selvfølgelig kunne diskutere om disse U-9 spillere og andre helt nye spilleres udvikling bedst 
er forankret under Turneringsudvalget eller i Børne-/Ungeudvalget. I Kreds 7 var der et ønske om at 
minimum U-9 skulle være forblevet under Børne og Ungeudvalget, men her blev der fra politisk side 
taget en anden beslutning. 
Det betyder også, at da det nu er et turneringsprodukt, så skal det dømmes af uddannede dommere. 
Det betyder at holdgebyret for jer som klubber er højere, hertil har vi rigtig svært ved at finde nok 
dommere til at kunne dømme disse kampe, det kan derfor være en overvejelse værd, om nogle af 
disse rækker kunne afvikles med lokale vejledere fremfor uddannede dommere ! 
 
 
Konsulenten 
Fra konsulent Bettina Sparvath får vi nu hver måned en oversigt over hendes aktiviteter i Kreds 7, 
hvor man næsten kan gå hen og blive helt ”forpustet” af at læse om de mange gøremål. Det er denne 
månedlige afrapportering, som vi tidligere har efterlyst, idet det giver os i bestyrelsen en langt bedre 
fornemmelse af, hvad der sker og rører sig i kredsen. - og der sker rigtig meget ! 
Stor ros til Bettina og ikke mindst til jer klubber. Foreningsnetværk viser deres klare værdi, idet de 
både giver mulighed for at i kan få bragt ting ind til os i bestyrelsen, ligesom vi som bestyrelse og 
udvalg har mulighed for at kommunikere med jer hen over hele året. 
 
Bettina vil blive inviteret efter behov – dog mindst 2 gange om året – til bestyrelsesmøder, hvor hun får 
mulighed for at diskutere nye ideer og fremlægger problemstillinger, som hun har fået med fra jeres 
klubber. 
Så min opfordring skal være, at i også bruger Bettina i den henseende !  
 



 
Struktur i JHF / DHF 
Skal vi bibeholde de 8 kredse og skal JHF som selvstændige forbund stadig eksistere? Det har været 
til debat gennem de sidste mange år, uden at der er kommet konkrete ændringer på bordet. Men nu 
ser det endelig ud til at der kommer til at ske noget ! 
 
Ingen skal være i tvivl om, at bestyrelsen i Kreds 7 går ind for færre områder.  
Gerne 4 områder/ regioner, hvor Fyn indgår i en region sammen med Kreds 7 og Kreds 8. 
Vi har et ønske om at den nye opdeling gør, at der f.eks. ikke længere skal være noget som hedder 
JHF eller FHF, men at regionerne kommer til at hedde DHF. 
 
Punktet fylder meget på vores bestyrelsesmøder i JHF. 
Heldigvis er vi nu enige om, at der skal ske noget ! Derfor vil der i kommende tid, blive kigget og 
arbejdet på hvor evt. nye streger skal slås, hvilket tegner enormt spændende og vigtig! - Det er her 
enigheden skal stå sin prøve! Der er også enighed om, at der med så få regioner ikke længere vil 
være behov for et JHF. 
 
Den 24. februar vil der have været indkaldt til møde i DHF’s styregruppe for Ny Struktur. 
Her sidder bl.a. alle kredsformænd fra Jylland med ! 
På dagsordenen er bl.a. følgende principielle beslutninger: 
Et DHF som kommer til at bestå af formand, en næstformand, en fra divisionsforeningen samt 
formændene fra regionerne (4-5 regioner) 
At ansættelse af medarbejdere i regionerne sker lokalt, men DHF’s medarbejderhåndbog skal være 
gældende for alle ansatte. 
Decentral/ central økonomi i forhold til DHF og de nye regioner. 
Hvor mange regioner skal der være. Der ligger 3 scenarier som giver 4-5 regioner 
Udvalgsstrukturen lægger op til Eliearbejdet flyttes til DHF, så der ikke længere skal være Eliteudvalg i 
de nye regioner, ellers bliver det de kendte udvalg som Dommerudvalg, Uddannelsesudvalg, 
Turneringsudvalg, Børneudvalg og som noget nyt et Ungeudvalg. Regionernes udvalgsformænd for 
alle plads i de tilsvarende DHF-udvalg, så at der bliver en rød tråd ned fra DHF til regionerne. 
Det bliver en spændende dagsorden og ikke mindst fremtid vi går i møde, som jeg og Kredsen 
forhåbentlig snarligt kan informere yderligt om. 
 
Nogle kredse har udtrykt bekymring om vi kan fastholde den lokale forankring / tilstedeværelse ude 
lokalt og om vi vil kunne finde lokale udvalgsformænd i regionerne. 
Profilen på regionernes udvalgsformænd bør vi nok kigge på, idet det skal være personer der i højere 
grad indtager ”helikopter-perspektivet” og er politikere fremfor – undskyld udtrykket – at være 
administrative medarbejdere. 
Opgaverne bør i højere grad administrativt klares af de ansatte på kontorerne samt konsulenterne. 
Politikkerne skal afstikke rammerne, men det er dem der sidder med fingrene i ”dejen” som skal sikre 
at rammerne bliver fyldt ud - alt sammen i et tæt samarbejde med jer klubber. Kontakten og samspillet 
med jer skal udvikles, sådan at det er jer som klubledere, der er med til at sætte den politiske 
dagsorden i udvalg og bestyrelse. Hele tanken med en ny struktur har netop været, at der skal være 
kortere vej fra klubplan til DHF, men det kræver selvfølgelig at vi alle vil spille med i den nye 
opsætning.  
 
 
Til slut vil jeg gerne takke vores udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer for deres store indsats / 
arbejde samt de gode drøftelser, som vi har haft på vores møder.  
Også en stor tak skal lyde til medarbejderne på kredskontoret, der har løst de administrative opgaver 
på bedste vis. 
 
 
Finn P. Hansen 
Kredsformand  


