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Tidspunktet er anderledes end tidligere år, men glæden ved at kigge tilbage på sæsonen 
er lige stor. 
Både børne - og ungdomshåndbold giver mange gode oplevelser, som betyder meget for 
rigtig mange mennesker – og som man kan tænke på med glæde, også når man bliver 
ældre. 
 
Sæsonen sluttede jo noget brat som følge af COVID-19- pandemien, og alle skulle til at 
rette sig efter de gældende retningslinjer – også indenfor håndbold. Det betød, at mange 
ikke fik den afslutning på sæsonen, som man oprindelig havde planlagt. Det betød også, 
at en del planlagte aktiviteter blev aflyst eller flyttet til et andet tidspunkt. Det har givet 
mange udfordringer for alle, det har påvirket alle, men vi ser fremad og håber, at man i den 
nye sæson kan ”indhente” noget af det. 
 
Sæsonen har ellers, som den plejer, været præget af stor aktivitet. Der bliver i de 
forskellige kredse tilbudt så mange gode stævner og aktiviteter, som man deltage i og få 
gode oplevelser ved. 
 
Børne-Ungeudvalget har ansvaret for alternative aktiviteter for en meget stor målgruppe, 
og der tilbydes mange forskellige aktiviteter såsom: 

Trille Trolle i Underskoven – et meget godt koncept for de 2- 5 årige. 
Et koncept, hvor forældre eller bedsteforældre er med børnene på gulvet, og hvor motorik, 
bold og begejstring er i højsædet.  
DHF har udviklet et ”TROLDE-KIT med klubmanual, instruktørvejledning, CD, skud dug og 
andre trolde-sager, der skal gøre det let for foreningerne at komme i gang og skabe det 
gode miljø for denne målgruppe. 
 
Minihåndboldskoler for de yngste, hvor både børn og deres forældre kan deltage. 
 
Totalhåndbold stævner for U 6, U7 og U8.  
Her bliver der udbudt rigtig mange stævner, hvor der heldigvis er mange der deltager. 
For denne målgruppe er der også bl.a. julestævner, hvor julemanden kommer på besøg 
(med gaver), afslutningsstævner/finalestævner, hvor mange glade børn får en guldmedalje 
hængt om halsen. 
 
Forskellige håndboldtræf, bl.a. U 13 træf. 
Her spilles der selvfølgelig håndbold, men der er også mange andre aktiviteter (f.eks 
svømmehal/skøjtehal – hvis der er mulighed for det). Det sociale er også af stor betydning, 
således at alle får en god oplevelse. 
 
Natstævner for forskellige årgange.  
 
Midnatshåndbold bl.a. for U 11 og U 13.  
 
Projekt Høje Piger og Drenge. 
 
Camps. 
 
Håndboldskoler. 
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Håndboldkaravanen. 
 
Beach Handball fra U-9 helt op til senior. 
 
Inspirationsarrangementer. 
 
Indslusningsstævner  på kortbane. 
 
 
Ulige årgange: 
Første sæson efter indførelse af ulige årgange.  
Det har været et år præget af forandringer og også spekulationer over, hvordan det mon 
ville gå med de nye spilformer og de ulige årgange. 
Hvordan er det så gået?  
En del vil sige, at vi først skal have det hele evalueret, og derefter kan der evt. komme 
forslag om ændringer. Andre mener, at det er ganske fornuftigt, som det er. 
Fakta er lige nu, at der har været mange glade børn, unge og voksne, der har spillet 
kampe uden at tænke så meget på, hvilke spilformer (og hvilke dispensationsregler), der 
findes. De har spillet håndbold, fordi de kan lide det. Så må vi trænere og ledere finde ud 
af det og vise dem, at vi også synes, at håndbold er den bedste sportsgren. 
 
 
DHF’s faggrupper  
Jeg har tidligere skrevet det og gør det gerne igen:  
Vi har stadig et meget godt samarbejde med især Børne- og Unge faggruppen.  
Deres repræsentanter fra det jyske, er altid med til vore møder, så der er sammenhæng – 
både den ene og den anden vej.  
Jeg håber på, at det kan fortsætte, således at vi ”trækker på samme hammel” i hele 
Håndbold-Danmark. 
 
 
Børnehåndbold Symposium 
Det er et årligt tilbagevendende håndbold”træf” for alle børnehåndbold interesserede. 
Det afholdes over 2 dage, og der forsøges at afholde det geografisk placeret godt for alle. 
 
 
Børnehåndboldtrænerens Dag 
Vi har afholdt det for første gang i samtlige kredse i samarbejde med 
Uddannelsesudvalget. Det bygger på gode erfaringer fra kreds 6.  
Vi afholder det igen i næste sæson – igen bliver det tilbudt samme dato i alle kredse. 
 
 
Konsulenter 
Konsulentordningen i dansk håndbold er meget vigtig, og der ydes et meget stort stykke 
arbejde af konsulenterne til gavn for Håndbold-Danmark.  
Sådan skrev jeg i min beretning sidste år. 
Det er så sandelig stadig gældende: Det ville ikke være muligt at gennemføre alle 
aktiviteter og tiltag uden Udviklingskonsulenternes involvering og samarbejde i udførelsen.  
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Afslutning 
 
Herfra skal lyde en kæmpe stor tak til alle samarbejdspartnerne – både i foreningerne, på 
kredskontorerne og JHF’s kontor. Endvidere skal der lyde en stor tak til den samlede 
bestyrelse i JHF. 
Sidst men ikke mindst en stor tak til Børne-og Ungeudvalget. 
 
 
 
 
Rødekro juni 2020 
Trine Jepsen 
 
 


