
Formandens beretning 2021 

Håndboldsæsonen 2020-2021 har på stort set alle måder desværre været meget anderle-

des end tidligere. Sæsonen var dårligt nok kommet i gang, inden vi var nødt til at lukke ned 

igen - nogle steder har endda været hårdere ramt end andre steder. 

Mange ting er dog også stadig, som det plejer at være - vi har fortsat kontorfællesskab med 

Kreds 6, konsulenten hedder stadig Andreas. De ansatte på kontoret er stadig de samme 

dygtige folk, nemlig Lone og Jens. De har alle tre i sagens natur og helt ufrivilligt også været 

ramt på deres måde at arbejde på og har været hjemsendt i store dele af sæsonen, hvilket 

desværre har været nødvendigt, ikke mindst fordi vi i bestyrelsen meget gerne vil udvise 

ansvarlig ledelse og passe på vores og dermed alle klubbers økonomi, så godt som muligt. 

JHF og DHF 

De af jer, der har læst min beretning gennem de seneste år og har deltaget på vores gene-

ralforsamling, har sikkert bemærket, at der har været skrevet og sagt meget omkring en ny 

struktur indenfor dansk håndbold. Processen er, som så meget andet, blevet sat lidt i stå 

pga. den nuværende situation i samfundet. Egentlig ærgerligt, da jeg synes, der efterhånden 

tegnede sig nogle konturer af en model, som bestyrelsen i Kreds 3 synes har en fin balance 

mellem at lave større enheder med de fordele og ulemper, der er ved det, men heller ikke 

større end, at der stadig er en rimelig grad af nærhed for klubberne til de politiske og admi-

nistrative lag i vores organisation. Helt overordnet har Kreds 3 bestyrelses holdning ikke 

ændret sig siden sidste år. Modellen skal tage hensyn til de udfordringer, vi står overfor, 

samtidig med at der skal være fokus på nærhed, kultur og ikke at miste de frivillige, som er 

hele fundamentet for vores arbejde.  

På den sportslig side blev det til en 4. plads for kvinderne ved EM i Herning. Et EM som ikke 

mindst vil blive husket for, at det blev afviklet uden tilskuere. Herrerne formåede på flotteste 

vis at rejse sig fra den store skuffelse ved sidste års EM i Sverige/Norge/Østrig. VM-titlen 

blev forsvaret på bedste vis i Egypten. Et mesterskab der sikkert vil blive husket for stort set 

ingen tilskuere, en helt vanvittig kvartfinale mod Egypten og et par dårlige maver. 

 

Kreds 3 

I sidste sæson fik vi en noget anderledes afslutning på turneringerne. De endte med at blive 

afgjort ved skrivebordet, da kampene ikke kunne afvikles. Det betød, at TTH Holstebro måtte 

”nøjes” med bronzemedaljer på herresiden. På damesiden havde vi ingen hold, der fik me-

daljer i sidste sæson. 

Pokalhåndbolden er det desværre ikke lykkedes at afvikle færdig endnu i denne sæson. 

Heldigvis er de rammesat til afvikling senere på året, hvilket vi meget håber lykkedes. Da-

mernes final 4 afvikles i Odense i juni måned. Herrernes final 4 afvikles ligeledes i juni må-

ned i Herning. 

Alle øvrige afsluttende kampe om kredsmesterskaber, JM, DM og Jysk Cup blev aflyst i 

sidste sæson. Der er desværre ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre i denne sæson. 



Det til trods vil jeg ikke undlade at takke alle trænere og ledere for det kæmpe arbejde, I 

laver ude i klubberne til daglig. Uden jer havde vi ingen håndbold. Derfor kan jeg ikke opfor-

dre nok til og håbe på, at I alle har energi og lyst til at sætte alle sejl til, når vi igen må spille 

håndbold, så vi får alle vores spillere tilbage i foreningerne. Det bliver et langt sejt, men 

nødvendigt, træk. 

Jeg er glad for, at vi fortsat under normale omstændigheder har et meget højt aktivitetsni-

veau i Kreds 3. Det sker rigtig meget konstruktivt i klubberne, og jeg kan også både se og 

høre, at vores 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. 

 

I sagens natur har vi desværre ikke haft mulighed for at lave mange af de aktiviteter, vi 

normalt laver eller i det omfang, vi gerne vil. Men jeg forventer, at når vi igen er tilbage til 

”normale” tilstande, vil vi igen tilbyde overnatningsstævne for U-8, kredstræning, kurser osv.  

Jeg og resten af bestyrelsen er meget bevidste om sammen med resten af håndbold Dan-

mark, at der forestår en stor opgave for alle i at få startet godt op igen og for at få alle vores 

medlemmer tilbage i foreningerne. Derfor skal der herfra lyde en stor opfordring til, at I, når 

tiden er til det, tager fat i kontorpersonalet og ikke mindst konsulenten ift. at bruge de pro-

dukter, vi har på hylderne i form af håndboldkaravane, håndboldskoler, håndbold i skolen 

og kursustilbud både til trænere og leder i form af faglige kurser med også klub-Building, så 

I har en forening, der er gearet til at drive forening anno 2021. 

 

I år ser det ud til, at vi kommer ud af året med et negativt resultat i regnskabet. For mig er 

det et signal om, at vi til stadighed skal formå at tilpasse os den virkelighed, vi befinder os i. 

Antallet af hold i kredsen er stort set det samme som sidste år, hvilket er positivt specielt i 

denne tid, men samtidig har vi i bestyrelsen taget det aktive valg, at vi vil hjælpe foreningerne 

bedst muligt ved ikke at opkræve mere i holdgebyrer, end at vi holder skindet på næsen. 

Desuden har vi valgt, at vi kan leve med et underskud i den nuværende situation, og vi synes 

det er helt rimeligt, at I som foreninger er blevet kompenseret for de udgifter, som reelt set 

ikke blev brugt på dommere osv. i foråret. 

 

Gennem det seneste år har bestyrelsen manglet en formand for børne- og ungeudvalget. 

Heldigvis har Gitte Højbjerg sagt ja til at tage en ekstra tjans i dette udvalg for en periode 

for både at bakke udvalget op og for at sikre en god og stærk forbindelse ind i bestyrelsen.  

 

Igennem mange år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Ringkjøbing Landbobank om-

kring 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. 

Ikke mindst i en tid, hvor der virkelig er behov for, at foreningerne tænker kreativt for at holde 

på og tiltrække nye medlemmer. 

 



Til sidst vil jeg sige tak til alle, som på den ene eller anden måde har været i berøring med 

kredsen, for samarbejdet i 2020. Dette gælder både bestyrelseskolleger, de ansatte på kon-

toret og konsulenten, 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     


