
Formanden 

Der er sket rigtig meget i det forgangne år i Dansk håndbold,  jeg vil i denne beretning fremhæve nogle af 
dem.  

Sæsonen 2019-2020 vil stå skrap i manges bevidsthede mange år fremover, desværre var det ikke 
resultaterne, oprykkerne, nedrykkerne vinderne eller taberne der løb med opmærksomheden, men der i 
mod fik vi set hvor sårbar et samfund vi lever i, Covid-19 eller Corona virus ramte Danmark og satte en bræt 
afslutning på håndbold sæsonen 2019-2020 

Der har igen i år været arbejdet hårdt og med målrettet indsatser, så der var heldigvis flere årsager til at 
tage de positive briller på bla. medlems fremgang for første gang i mange år, det ser jeg som rigtig positivt 
og et signal om at vi arbejder med de rigtige indsatser, indførsel af den største ændring i ungdoms og 
børnehåndbold i mange år, indførsel af ulige årgange, ændrede bane og bold størrelser er nogen af de 
tiltage som alt sammen har påvirket sporten positivt i det for gangende år. 

Covid-19 fik stor indflydelse på dagligdagen og de sportslige aktiviteter og dermed også vores sport, 11 
marts 2020 ”lukkede” statsministeren det danske samfund ned, på dette tidspunkt manglede der stadig ca. 
2 runder af ordinær turnering for brede rækker og ikke mindst en lang række af afsluttende stævner som 
for manges vedkommende er et af årets højdepunkter, ja måske noget de har glædet sig til i flere år, nu var 
de endelig gamle nok til at deltage i et stævne i en anden landsdel eller måske i udlandet, de fik desværre 
ikke muligheden i år, alt blev desværre aflyst. Det har selvfølgelig også konsekvenser for de foreninger som 
afholder stævnerne. 

Covid-19 har også påvirket arbejdet omkring en ny struktur i Dansk håndbold, ændringer af den art kræver 
ordentlige betingelser, derfor var det ikke muligt at indstille ændringsforslag til repræsentantskabet i år,  
ikke alt kan klares på virtuelle platforme. Men inden nedlukning af Danmark blev der arbejdet intens på 
løsninger, forslag og mulighede, en lang række af ansatte i administrationerne, de politiske valgte har 
deltaget i interview og undersøgelser, ca. 100 personer har fået muligheden for at kommer med deres egen 
holdning og synspunkter for en ny struktur, min opfattelse er at vi nået langt i processen og måske aldrig 
været tætter på en ny struktur, jeg syntes der er en god forståelse og vilje hele vejen rundt for at nå til en 
bedre struktur for hele heden i Dansk håndbold. Det er klart at en forholdsvis omfattende om konstruktion 
af vores forbund kan virke uoverskuelig for nogen, det har jeg forståelse for, yderligt mener jeg, det er 
vigtigt at synliggøre hvad er målet og derefter arbejde på at komme derhen – det kan sagtens være at 
opgaven skal deles op i forskellige step, her mener jeg det er vigtigt at vi også her synliggøre hvad de 
forskellige step indeholder. Jeg ser frem til vi igen kan starte arbejdet op, jeg har et håb og en tro på at vi 
kan indstille forslag til ændring af strukturen i 2021.  

Covid-19 har haft stor indvirkning på denne sæson ingen tvivl om det, men lad os igen tager de positive 
briller, så har vi lært en masse, vi står meget bedre rustet hvis noget lignende skulle afsted komme igen, vi 
har fået bevidst at virtuelle platforme er absolut brugbart og et effektivt møde redskab som sagtens kan 
være et supplement til F2F møde – både set ud fra et økonomisk men også tidsperspektivet, vi er blevet 
bevidste om hvor vigtigt det er at have en beredskabsplan – etablering af task force til at håndtere, 
kordinere overordnet beslutninger.           

Bestyrelse og udvalg 

Set fra mit perspektiv, har der i indeværende sæson været et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af 
udvalg og bestyrelse. 



I bestyrelsen har vi haft mange gode dialoger, vi har ikke altid være helt enig det synes jeg faktisk er en 
styrke. Det gode samarbejde og villigheden til at tage de rigtige beslutninger for Dansk Håndbold, har altid 
været i højsædet. 

Økonomi 

Regnskabet viser et overskud på ca. 85.000 kr. Vores kasserer Allan Enevoldsen vil uddybe og gennemgå de 
enkelte poster på repræsentantskabsmødet. 

Der vil selvfølgelig også være mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. 

Hjælpefonden 

Der har været fondsudbetalinger på 90.000 kr. og i lighed med tidligere år har den største udbetaling været 
til kredsene til gennemførelse af Håndboldkaravanen. 

På Jydsk Håndbold Forbunds hjemmeside findes fundats for Hjælpefonden. Samtidig vil jeg opfordre 
foreninger og medlemmer til at undersøge de muligheder, der foreligger for at søge støtte ad denne vej. 

Hædersbevisninger 

Ved repræsentantskabsmødet 2019 blev følgende personer hædret med: 

 

Årets JHF’er:   ?? 

JHF ’s Kredspokal:  ?? 

Tillykke med den velfortjente hæder til jer begge. 

Veteranforeningen 

Et historisk år i veteranforeningen, de kan nemlig fejre 25 års jubilæum – det fejres med et fredag, lørdags 
arrangement i Ribe med udflugt til Mandø, herfra skal der lyder et stort tillykke. 

Jeg vil gerne opfordre de, som har interessen, alderen og som ellers opfylder optagelseskravene til at melde 
sig ind i Veteranforeningen. Det er et herligt sted og grundlag for endnu flere timer sammen med gode 
håndbold folk, hvor man kan mødes og dele håndboldoplevelser udflugter og meget andet. 
Veteranforeningen afholder deres årlige årsmøde samme dag som forbundets repræsentantskabsmøde. 

Det er en stor glæde, at vi på denne dag kan være sammen og drøfte håndboldsituationen i Jylland, og hvor 
vi samtidig kan få nyt at høre fra foreningen. 

Tak for den interesse, som I udviser for forbundet – Tak for godt samarbejde. 

Kontorsamarbejde 

Kontorsamarbejdet med Kreds 1-2-4 udvikler sig også i en meget positiv retning, Heidi og det øvrige 
personale justere og tilpasser på mange fronter, de yder et højt service niveau til alle de frivillige både ude i 
foreningerne og til de politiske valgte. På mange områder arbejder administrativt på tværs af 
kredsgrænserne. Beskrivelse af processer, procedurer, vidensdeling, årshjul, tjeklister og kommunikation er 
nogle af de ingredienser, der er vigtige i dette arbejde med at få beskrevet det hele. Det handler også om at 
finde den bedste måde at gøre tingene på, dele disse læring, erfaringer og så være opmærksom på, at man 



hele tiden kan gøre det ”lidt bedre hver dag”. Effektivitet, kvalitet og trivsel er nøgleordene for at det skal 
lykkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold i turnering / medlemmer 

Herunder ses en statistik over antal hold som har deltaget i vinterturneringen de sidste 5 år. Statistikken 
viser en fremgang på 101 hold samlet set for hele JHF, hvilket svare til en fremgang på 2.72%.

Jeg skrev i min beretning sidst år, at jeg håber på, at vi kunne sætte et + foran antal tilmeldte hold i vores 
turnering. Det lykkes og det er jeg rigtig glad for det nu endelig lykkes at få vendt den kedelige tildens 

Ser vi på medlemsantallet, er der også fremgang på landsplan er tallet steget med ca. 1000 nye 
medlemmer, det betyder at medlemstallet nærmer sig 106.000 medlemmer mod 104.609 i 2018/2019  

Beach Handball 

Beach Handball blev som alt andet i Danmark også ramt af Covid-19 – I skrivende stund ser det dog ud til at 
samfundet er ved at åbne muligheder for Beach aktiviteter Beach handball har igennem de sidste mange år 
udviklet sig på rigtig mange parameter, et stærkt produkt til fastholdelse af medlemmer henover 
sommeren, det glæder mig også at høre flere og flere foreninger arbejder med anlæggelse af nye baner. 
Glædeligt var det også at følge de Danske Beach landshold ved sommerens 2019 EM i Polen hvor de begge 



vandt guld – I DHF er man i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at få værtskabet for EM 
2021. 

I sidste års beretning skrev jeg om det første internationale Beach turnering (EBT) for første gang skulle 
afvikles i Danmark, desværre blev det også aflyst, jeg erfare dog at der er stærke kræfter i det midtjyske 
som arbejder på en plan for turneringen i sommeren 2021. 

JHF’er i DHF’s udvalg og bestyrelse 

Denne sæson er ikke nogen undtagelse. JHF har som tidligere år været bredt repræsenteret i DHF’s udvalg, 
og de udpegede personer har alle bidraget til både udvalg og bestyrelser, så vi også den vej sikrer 
indflydelse for vores foreninger. Det er min opfattelse, at der er et godt samarbejde mellem regioner og 
forbund til gavn for dansk håndbold. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Fremtiden er svær at spå om, men jeg håber og tror på, at det hårde arbejde, de mange 

initiativer, projekter og ikke mindst de massive økonomiske investeringer, vil gavne dansk 

håndbold i positiv retning også i fremtiden. Vi har et unikt produkt, som profileres rigtig 

meget på landsdækkende tv. Vores landshold spiller for det meste med om medaljer, både 

for senior og ungdom. 

Jeg håber, at statistikkerne også i de kommende år viser fremgang, at vi er blevet bedre til at fastholde 
vores medlemmer. Det kræver stadig hårdt arbejde. 

Jeg vil gerne rette en stor tak alle jer, der har ydet en indsats for dansk håndbold. Det er 

jeres fortjeneste, at håndbolden i Danmark fungerer godt.  

 

Tak til alle samarbejdspartnere. 

En meget stor tak til personalet på kontoret i Hobro og til personalet ude i kredsene for 

den kæmpe indsats I har ydet i årets løb - Tak for et godt håndbold år, dog med udfordringer lidt større end 
vi normalt ser, heldigvis. 

Kent Nicolajsen 

Formand JHF 


