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Formandens beretning 2020 

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

masse frivillige. 

Mange ting er som de plejer - vi har kontorfællesskab med kreds 6. Kontoret består stadig 

med de samme dygtige folk, som i den grad er med til at sikre, at håndbolden i vores område 

fungerer på bedste vis - om end vi altid gerne ville være flere håndboldspillere. 

JHF og DHF 

Gennem de seneste år der i JHF snakket struktur. Nu snakkes der også i DHF, FHF og HRØ 

om struktur. Hvordan skal det se ud i fremtiden? Skal der laves noget om? Kan der skabes 

noget andet, som er bedre for håndbolden og i givet fald hvordan skal det se ud? Processen 

er stadig i gang. Fra kreds 3’s side er det vigtigste, at vi får en struktur, hvor vi både politisk 

og administrativt får en struktur, som kan tage hensyn til de udfordringer dansk håndbold 

har fremadrettet. I den forbindelse nævnes mange steder vigtige ord som nærhed, kultur og 

hensynet til ikke at miste de frivillige. 

På den sportslig side blev det til en 9. plads for kvinderne ved VM i Japan. Herrerne kunne 

desværre ikke leve op til sidste års flotte spil og triumf i Herning, da de meget skuffende for 

alle blev sendt hjem allerede efter gruppespillet ved EM i Sverige/Norge/Østrig. Vi må håbe, 

de tager revanche til OL i Tokyo til sommer. 

I år blev året hvor vi fik et nyt turneringsreglement. Noget af det der har fyldt mest, og vi har 

fået flest henvendelser omkring er de nye dispensationsregler. Målet var, at der skulle være 

færre dispensationer og at tingene skulle være mere enkle. Uden at gå ind i en lang 

diskussion må vi konstatere, at det ikke alt sammen har virket efter hensigten. Herfra skal 

opfordringen være, at klubber og trænere tænker sig rigtig godt om, og vurderer hvad er 

hensigten med at tage den enkelte spiller med. 

 

For nylig blev der indgået en aftale mellem DHF og efterskolerne ift. hvordan turneringen 

kan afvikles fremover, samt hvordan klubber og efterskolerne sammen kan gøre mere, for 

at spillerne vender tilbage til klubberne efter et efterskoleophold. En aftale vi ser frem til med 

stor interesse i kreds 3, da vi har mange efterskoler. 

 

Kreds 3 

De sidste mange år har de lokale hold i Kreds 3 gjort sig flot bemærket i de forskellige 

turneringer, både på senior og ungdomssiden. I år har ikke været nogen undtagelse. 

På kvindesiden havde vi igen Kreds 3 hold i finalerne omkring DM. Dog måtte Herning-Ikast 

Håndbold ”nøjes” med sølv efter samlet finalenederlag til Esbjerg Håndbold.  

På herresiden fik Skjern Håndbold kæmpet sig til bronzemedaljer efter kampe mod 

Bjerringbro/Silkeborg. 

Pokalhåndbolden på kvindesiden blev traditionen tro afviklet mellem jul og nytår. Denne 

gang med TTH Holstebro som arrangør. De formåede selv at blive nummer tre efter en 

overraskende men velfortjent sejr over København Håndbold. Finalen blev et opgør mellem 

Herning-Ikast Håndbold og Odense håndbold. En kamp der på forhånd var set frem til med 
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stor spænding. Det blev dog aldrig spændende, da Herning-Ikast Håndbold spillede en 

storset fejlfri kamp og vandt i overbevisende stil. 

På herresiden er det stadig uvist, hvem der løber med titlen i pokalturneringen, da Final 4 

først afvikles i Herning midt i marts. Heldigvis er vi i år i modsætning til sidste år 

repræsenteret ved TTH Holstebro, så muligheden for at få pokalen tilbage til det vestjyske 

er til stede. 

Blandt ungdomsholdene lykkedes det igen i år for U-18 pigeholdet fra Herning Ikast at vinde 

det danske mesterskab. Herudover fik U-16 pigerne fra Mejdal-Halgård og U-14 drengene 

fra Herning FH begge bronze ved DM. 

Ved de Jyske Mesterskaber var kredsen ligeledes flot repræsenteret.  

Følgende vandt det Jyske mesterskab: 

U-14 Drenge 1. div A vandt Herning FH 

U-16 drenge 1. div B Idrætsefterskolen Lægårdens Håndboldforening 

 

Følgende fik sølvmedaljer: 

U-16 drenge 1. div A Ikast Håndbold 

U-16 drenge 2. div Ikast Håndbold 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 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, det kan vi helt konkret se, på de oversigter der bliver lavet.  

Men som altid skal I ikke holde jer tilbage med at tage fat i udvalgene eller Andreas, hvis I 

har projekter, I gerne vil have hjælp eller sparring omkring. 

 

Sidste år måtte vi aflyse vores traditionsrige Nathåndbold stævne, som havde kørt i 

samarbejde med Vildbjerg KFUM gennem en lang årrække. Det har betydet, at vi har fået 

søsat et nyt projekt for vores helt unge spillere nemlig et overnatningsstævne for U-8. Et 

rigtig spændende tiltag, som vi kan se andre kredse, også har succes med.  

 

Igen en understregning af, at vi til stadighed skal tilbyde de rigtige produkter og bruger vores 

kræfter på det, der fastholder og skaber værdi for vores medlemmer. Derfor vil jeg også i år 

komme en kraftig opfordring til alle foreninger om at give indspark til kredsens udvalg på, 

hvordan vi kan understøtte jeres arbejde ude i klubberne bedst muligt. 

 

Igen i år lykkes det os at komme ud af året med et positivt resultat i regnskabet. For mig er 

det et signal om, at vi formår at tilpasse os den virkelighed, vi befinder os i. Antallet af hold 

i kredsen er det samme som sidste år, hvilket er positivt specielt, når vi kan se, at der er en 

lille stigning ved de yngste årgange, altså her hvor fødekæden starter. Det er desværre på 



6 
 

 

breddeseniorsiden og U-15 til U-19, vi mister medlemmer. Forhåbentlig kan den nye aftale 

mellem DHF og efterskolerne være med til at ændre på dette ift. den sidste gruppe. 

 

Gennem de sidste mange år, har vi haft en stabil besætning i vores kredsbestyrelse, og 

normalt har alle været villige til genvalg. Sådan er det ikke i år, da Anne-Mette der er formand 

for børn og unge udvalget, har valgt at trække sig i utide pga. manglende tid. Herfra skal 

lyde en stor tak til Anne-Mette for indsatsen gennem årene. Du har altid deltaget konstruktivt 

i arbejdet. 

 

Kontoret er forsat besat af Jens og Lone ligesom Andreas forsat er konsulent primært i vores 

område - de arbejder hver dag på at sikre, at de lokale og øvrige, der måtte have brug for 

hjælp, får den bedste vejledning ift. til de regler og udfordringer, vi står i og arbejder efter. 

De er meget godt informeret omkring, hvad der sker indenfor håndbolden lokalt og nationalt, 

så hold jer ikke tilbage med at spørge dem, hvis behovet opstår.  

 

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 2019. Dette gælder både bestyrelseskolleger, de ansatte på 

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

at så mange er villige til at tage endnu en tørn. 

Der ligger fremover mange spændende og store udfordringer og venter på os. 

 

 

Per Skovgaard  

Formand     


