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Formandsberetning 2019/20 
 
Hermed aflægges beretning for Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 for 2019. 
Håndbolden har desværre i de senere år kunnet mærke en medlemstilbagegang - det 
glædelige budskab er, at tilbagegangen nu er stoppet på landsplan. Positivt er det også, at 
vi i Kreds 5 har kunnet opretholde status quo i forhold til 2018. Vi har lidt flere hold og 
næsten det samme antal medlemmer. Der er mange årsager hertil, men hovedårsagen 
sidder lige her - nemlig jer, som i dagligdagen arbejder med håndbolden ude i de lokale 
foreninger. 
Det er i særdeleshed glædeligt, at vi i håndbolden kan kigge tilbage på en sæson, der har 
været præget af mange nye aktiviteter til gavn for håndbolden – hvoraf flere udmærker sig 
ved at lave et mere langsigtet perspektiv. Det er min klare opfattelse, at disse aktiviteter 
skaber en positiv udvikling for håndbolden. Det er en udvikling, der både i nuet, men også 
på sigt giver et godt fundament for fremtiden.  
 
Dansk Håndbold Forbund 
Årets startede på bedst tænkelige måde med at vi i Danmark igen gjorde os flot bemærket 
på den internationale scene. Ved at kunne arrangere Herre senior Verdensmesterskaberne 
med kampe i Jyske Bank Boxen og Royal Arena. Et aldeles fremragende arrangement, hvor 
vi i de to kamparenaer viste håndbolden frem på flotteste vis. 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.  At VM så lige blev toppet med et verdensmesterskab og guldmedaljer 
til Danmark – så bliver det ikke større.  
 
Vi kan samtidig glæde os over – og til - at Danmark sammen med Norge er blevet tildelt 
værtskabet for Dame EM 2020. Jeg er sikker på, at dette EM ligeledes vil blive organiseret 
og gennemført på super professionel vis. Dog tør vi ikke helt håbe på det samme sportslige 
resultat. 
 
Ungdomslandsholdene har gennem de sidste mange år høstet mange flotte internationale 
resultater, og i år blev ingen undtagelse. Alle hold blev ved VM, EM, og OL placeret 3-6. Det 
er en hårfin balance imellem at fokusere på medaljer i en tidlig alder, og samtidig at have et 
langsigtet hovedmål, nemlig at udvikle stærke seniorlandholdspillere, som kan holde 
Danmark i toppen i mange år frem.   
 
Ved Damesenior VM i Japan kunne vi ikke helt leve op til tidligere tiders bedrifter og måtte 
forlade mesterskaberne før kvartfinalerne. Lige sådan blev januars EM for herresenior også 
resultatmæssigt en maveplasker, da vores herrer sammen med Frankrig som bekendt ikke 
formåede at komme videre fra den indledende pulje. Store skuffelser, men vi kommer stærkt 
igen. 
At Danmark kommer stærkt igen, tør vi nemlig tro på. Bl.a. fordi et af årets meget store 
nyskabelser – måske kendt som ”Ulige årgange”, men mere retvisende som ”spiludvikling” – 
en ny stor strategisk indsats for ungdomshånden, så sit lys. Som alt nyt, så kræver 
”spiludvikling” tålmodighed og tilpasning. Og jeg er personligt ikke i tvivl om, at både de 
turneringsmæssige ændringer i specielt U9, U11 og U19 – ligesom spiludviklingen med 
kortbane og større muligheder for at kunne benytte spillere på tværs af hold, vil gavne 
håndbolden. 
 
2019 blev også årets hvor DHF – med afsæt i Jylland – satte gang i processen vedr. den 
organisatoriske og politiske struktur i Danmark. En særdeles spændende proces er i gang, 
og vi forventer at se resultater af dette arbejde i forsommeren 2020. 
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Endelige kunne DHF lige inden jul lande en ny spændende aftale med Efterskoleforeningen, 
som skaber et mere forpligtende samarbejde mellem efterskoler, forbund og foreninger, 
med henblik på at fastholde spillerne før, henover og efter efterskoleperioden. Et arbejde 
som jeg forventer at klubberne i Jylland, og måske specielt i vores område, vil få stor glæde 
af. 
Igen har vi i Kreds 5 efter bedste evne vist os som gode ambassadører for 
håndboldsporsten, og i alle de 3 førnævnte projekter – spiludvikling, struktur og 
efterskoleaftale – har både vores konsulent og jeg selv været en del af dette arbejde. 
 
Netop italesættende ungdommen, så bør det i samme moment nævnes endnu en positiv 
historie om håndbold i fremgang - Beach håndbolden i Danmark boomer. Der spilles Beach 
som aldrig før, og på elitesiden kan det nævnes, at Danmark på både dame- og herresiden 
blev europamestre i 2019. Således har DHF også netop besluttet at tildele Beach 
håndbolden flere midler, og der arbejdes politisk for at beach-håndbold kan blive optaget på 
det olympiske program. 
  
Afslutningsvis vil jeg huske alle på, at I skal klappe jer selv på skulderen – for fundamentet 
for disse flotte mere nationale resultater og de mange nye aktiviteter, som netop nu er i 
gang i håndbolden – de bygges af ildsjæle - af jer og mange andre.  
 
 
Jydsk Håndbold Forbund 
Som omtalt under det landsdækkende, er vi i Jydsk Håndbold Forbund i gang med en 
organisatorisk og politisk struktur-debat. Hvordan udvikler vi os, så vi i fremtiden kan udbyde 
den bedste service og de bedste produkter til vores foreninger og til håndbolden generelt? 
Med en stærk lokal forankring og med en endnu stærkere samarbejde på tværs af landet, så 
vi kan løfte mere og løfte vores kompetenceniveau. En ikke ukompliceret opgave, som 
naturligt nok tager tid. Der barsles med en plan på det kommende repræsentantskabsmøde 
i maj måned. 
Igen i år har vi som JHF samarbejdet om; kvalspil, den løbende turnering, kredsstævnet i 
Hobro, Elitecup og JPU, vores nye bredde-ungdoms pokalturnering, hvor finalerne i år 
afvikles i Kreds 5. 
For at understøtte indsatsen i børnehåndbolden, har JHF netop fået bevilget fire store 
lastvognstog med hele sæt af rekvisitter og udstyr til ”Trille Trolle kampagner”, som kan 
lånes og køres rundt til at understøtte flere og bedre ”Trille Trolle” besøg. 
 
 
Kreds 5 
Som tidligere nævnt så blev 2019 året hvor ”ulige årgange og spiludvikling” skulle 
implementeres. I Kreds 5 har vi hele tiden været meget motiverede af tankerne bag 
kortbanen, som vi faktisk selv har hyldet og delvist praktiseret siden 00´erne. Omvendt 
vidste vi også, at vi i Kreds 5 og specielt i Århus var udfordret på antallet af kortbaner – 
streger, mål, bagnet mv. I et forsøg på at sikre det bedst mulige afsæt til en vellykket 
etablering af kortbanekampe, indledte vi derfor en indsats for at sikre alle foreninger tilgang 
til haller med kortbaner. Det glæder mig at kunne fortælle, at det projekt er lykkedes i stor 
stil, idet vi for nuværende alene mangler én hal, for at være i mål. Tak til alle – foreninger, 
haller, kommuner, DHF-støttemidler mfl. for at trække på samme hammel og løse denne 
opgave til vores fælles bedste. 
 
Aktivitetsniveauet i fx Beach Handball og børnestævner har igen i 2019 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 
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et lokalt værtskab - fx med afvikling af vores børnestævner. I 2019 havde vi 225 hold på 
Beach banerne i maj/juni og næsten 1300 spillere var aktive på de 5 stævne-weekender.  
I 2020 skal vi afvikle DM-afdelinger for U17 og u19, ligesom vi også får besøg af 
landsholdene, som skal træne i Århus. På Beach området arbejder vi netop nu – sammen 
med Volley – om at etablere en indendørs Beach hal her i byen. Et meget spændende 
projekt.  
Børnestævnerne har i den forløbne sæson igen været afviklet med stor succes. Tak til 
foreningerne for samarbejdet omkring afviklingen af stævnerne. Vi har været spændte på, 
hvorledes deltagelsen ville være denne vinter, specielt nu da U9 er blevet et formelt 
turneringstilbud. Vi kan med glæde berette, at vi fastholder det meget høje antal foreninger, 
hold og spillere, som vi har tradition for i Kreds 5. Vi er uden sammenligning det område i 
landet, hvor der starter flest børn op i håndbolden. Næsten 600 hold fra U8 og ned. 
 
Sidste år kom ”Håndboldens Dag” som et nyt tiltag fra DHF. Efter en hård start sidste år, har 
vores foreninger virkelig taget denne event til sig. Lørdag d. 11. januar 2020 havde 16 
foreninger åbnet dørene for nye – og eksisterende – håndboldspillere. Flere steder med et 
imponerende program af spændende aktiviteter og et par steder med op imod 100 
deltagere. Husk også, at vi ikke alene skal rekruttere nye spillere – men også nye trænere, 
hjælpetrænere, ledere og hjælpere. Det er omkring børnene, at vi har den bedste 
rekrutteringsbase overhovedet. I Kreds 5 planlægger vi et initiativ til næste års Håndboldens 
Dag, hvor vi tilbyder at facilitere og skabe netværk mellem foreningerne – til vidensdeling, 
ide-og erfaringsudveksling og programopbygning. 
 
Som det vil fremgå under turneringsudvalgets beretning, så har vi fremgang på antal hold 
tilmeldt turnering – 475 hold - og status quo på antal medlemmer – lige omkring 8100 
medlemmer i 45 foreninger. Men fordelingen dækker over en stor fremgang i de yngste 
rækker og et desværre alt for stort frafald på primært U17 og sekundært U19. Så selv om 
det kunne være fristende at konkludere, at fremtiden er sikret med de mange unge spillere, 
så må vi desværre konstatere, at frafaldet i de ældste ungdomsrækker kalder på fornyet 
fokus. Derfor har vi også besluttet, at vi den kommende sæson vil igangsætte initiativer 
sammen med jer foreninger til at kunne fastholde de unge i håndbolden. Hvilket sammen 
med den nye efterskoleaftale gerne skulle hjælpe til at fastholde og få spillere tilbage. 
 
Afslutningsvis har vi også lokalt i Kreds 5 fra håndbolden taget kontakt til Århus Kommune 
og den nye projektorganisation omkring ”Kongelunden”. Dels at udtrykke vores fulde 
opbakning til projektet, og naturligvis for også at sikre, at håndboldens ønsker bliver 
tilgodeset. Med et finansieringstilsagn på 750 mio. DKK kan vi tillade os at tænke stort og 
måske indfri ambitionen om et ”rigtigt idrættens hus vest”. 
 
 
Bestyrelsen 
De sidste par år har vi formået at få nye kræfter ombord i kredsbestyrelsen – og fastholde 
flere af de rutinerede kræfter. Det har givet stor stabilitet og kontinuitet på de forskellige 
udvalgsformandsposter i JHF – Kreds 5, men samtidig også givet et frisk pust og fornyelse. 
Den kombination skaber ofte en god udvikling – også hos os i Kreds 5.   
 
Jeg vil gerne kreditere de enkelte bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde, de har 
udført, ikke bare i udvalgene men også i bestyrelsen. Tak for samarbejdet, det er altid en 
glæde og berigelse at komme til bestyrelsesmøde med jer. 
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Udvalg 
De enkelte udvalg fremlægger efterfølgende deres egen beretning. Jeg vil derfor i 
formandsberetningen henvise til vores fagaktiviteter under disse udvalgsberetninger. Jeg vil 
dog på bestyrelsens vegne gerne takke alle vores frivillige udvalgsmedlemmer for den store 
indsats i hver især yder for håndbolden. Tak. 
 
 
Økonomi  
Vores kasserer vil om lidt gennemgå regnskabet. Det viser et resultat, som vi i bestyrelsen 
kun kan betegne som tilfredsstillende – et mindre overskud. 
Tak til dig Preben for din store indsats. Der er styr på økonomien i Kreds 5. 
Der henvises til regnskabet under særskilt fremlæggelse på kredsgeneralforsamlingen.  
 
 
Ansatte 
Vi har på kontoret i JHF-Kreds 5 nogle dygtige og dedikerede medarbejdere. De har stor 
fokus på at servicere vores medlemsforeninger bedst muligt. Vi håber og tror på, at det har 
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 medlemsforeninger, for bestyrelsen og for diverse 
udvalg. TAK. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle foreninger, udvalgsmedlemmer, instruktører, 
dommere, tidtagere, sekretærer, veteraner, som i den forgangne sæson har arbejdet til gavn 
for håndboldsporten i Kreds 5. Tak for samarbejdet til Kommunerne i vort område. Tak til 
den skrivende presse, tv, radio og dagblade for en god og saglig dækning af håndbolden i 
Kreds 5. 
Tak for samarbejdet til andre kredse, JHF og DHF´s bestyrelser og ikke mindst deres 
administrative personale for et godt og konstruktivt samarbejde. 
Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger i JHF–Kreds 5 for et godt samarbejde og for 
den store frivillige indsats I alle yder for håndbolden. 
 
 
 
 
Århus, februar 2020 
 
Henrik Larson 
Bestyrelsesformand 


