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Endnu et fantastisk håndboldår er gået, og der er sket så meget spændende rundt om i klubberne i Kreds 7. 
Der bliver knoklet med at finde frivillige, og især med at fastholde dem omkring trænergerningen, og alle de 
mange opgaver. Jeg synes det er helt fantastisk at se, hvordan I alle brænder for håndbolden, og år efter år 
åbner dørene for gamle og nye medlemmer.  

Året 2019 blev skudt i gang med Håndboldens Dag for første gang, og det blev en stor succes. 13 klubber 
deltog, og mange oplevede en klubdag for allerede nuværende medlemmer, men mange fik også nye 
medlemmer ud af at holde ”åbent hus”. 

2019 var også året hvor der kom nye spilformer, og det har I alle taget rigtig godt imod. Mange klubber i 
Kreds 7 var allerede fortrolige med Kortbane gennem vores stævner, og derfor har overgangen været nem 
og god, og mange spillere vil få glæde af Kortbanen nu og på sigt. 

Overnatningsstævnet i Tønder blev afviklet i marts for første gang og med stor opbakning og succes. 350 
spillere og trænere deltog, og alle har meldt positivt tilbage på denne oplevelse. Det var en flok glade og 
trætte spillere der forlod Tønder hallerne lørdag middag, med nye T-shirts, oplevelser, venskaber og 
medaljer om halsen.  

Ud over at sørge for driften, så oplever jeg flere og flere klubber have overskud og lyst til at arbejde med 
klubudvikling/klub-building, og have fokus på at gøre jeres klub interessant, og kæmpe for pladsen i det 
lokale idrætsliv.   

Medlemmerne kommer ikke af sig selv – og det ved I – så ude i klubberne bliver der arrangeret ”Super 
Søndag”, ”Et døgn med Håndbold”, ture til håndboldkampe, UV aften, fælles spisning, afslutningsfester og 
meget meget mere, hvor I har fokus på det sociale fællesskab, som er så vigtigt for jeres foreningers DNA. 
Men det hele koster selvfølgelig og succes er ofte dyrt i både haltimer og diverse udgifter, men fantasien er 
stor blandt de frivillige i Kreds 7, så I sætter blot gang i nye aktiviteter, som giver mulighed for indtjening, som 
f.eks. når I sælger julekalendere, henter juletræer, holder Farmerbanko/børnebanko/julebanko, herre- og 
damefrokost, foredrag, traktortræk, afvikler håndboldskoler, sælger præmiespil, deler flyers ud… jeg kunne 
blive ved.  

Jeg er så stolt af at være konsulent for Verdens Sejeste Frivillige i Kreds 7.     

Vi oplevede i 2019 også et kæmpe boost af klubber der gerne ville have besøg af karavanen. Det blev til 25 
besøg i alt. Det var en helt utrolig oplevelse at se så mange tusind elever være aktive omkring håndbolden, 
og bagefter få så mange positive tilbagemeldinger fra jer klubber omkring nye medlemmer. Det er en 
fantastisk mulighed for rekruttering, men også for at etablere et samarbejde med de lokale skoler. 

Der kom ny Børnetræneruddannelse i 2019 og det betød at der var 40 trænere fra Kreds 7 der deltog i 
grundmodulet i september, hvilket var det største deltagerantal i hele Danmark. Flot opbakning, og det er så 
utrolig vigtigt jeres trænere uddanner sig, da alle vores undersøgelser viser, at det er gode trænere der 
fastholder spillerne, og det er dygtige trænere der får spillerne til at elske vores sport.  

Five-a-side blomstrer i Kreds 7, og der kommer flere og flere hold, og rigtig mange klubber har taget godt 
imod denne mulighed for at få målgruppen 30+ i gang igen. Vi oplever over alt, at alle der prøver Five-a-side 
bliver vilde med det, og det er fedt at se at målgruppen 30+ nu kommer ind i hallerne igen og ikke kun på 
tilskuerpladserne.   

Beach Handball er kommet i gang, men vi vil gerne have flere med. Vi havde stævner både i Holsted, 
Blåbjerg og på Sine, og der var god opbakning. Alle der prøver Beach Handball synes det er rigtig sjovt, og 
det er en god måde at fastholde jeres spillere på hen over sommerpausen. 

Esbjerg kommunes klubber startede netværksgruppe op i 2019, og der er nu 4 kommuner som mødes 3-4 
gange om året og drøfter stort som småt. Det er virkelig flot at alle klubber i Kreds 7 bakker op omkring dette 
samarbejde med jeres naboklubber. 

Der er en positiv fremgang i Kreds 7 og jeg oplever kun glade frivillige når jeg kommer rundt i kredsen. Tak 
for jeres indsats i 2019 – jeg ved I knokler videre og jeg er klar til at hjælpe jer hvis I har brug for det. 
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