
 

  
 

Formandens beretning 
 
Det er igen blevet tid at skrive beretningen for året der gik.  
 
Året 2020 har i sandhed været et ’mystisk’ år! Grundet den periodisk hele eller delvise ned-
lukning, som blev følgerne af den globale pandemi, fristes vi til at kalde det et decideret 
”Annus horribilis” 
 
Sidste forår blev alt som bekendt lukket ned med døgns varsel – og efter, at vi var kommet 
godt i gang med både planlægningen og ind i afviklingen af en tiltrængt efterårssæson, 
måtte seniorerne igen stå for tur og blev nedlukket umiddelbart efter start. En lukning, der 
desværre er fortsat helt frem til nu. Børnene og de unge medlemmer har periodisk kunnet 
dyrke deres elskede sport, men vi er pinligt bevidste om, at fastholdelsen af disse har været 
svært i det forgangne år! 
 
På de interne linjer har kontoret været delvist hjemsendt meget af foråret 2020, ligesom 
perioden fra 9. december og helt frem til nu har været præget af hel- eller delvis hjemsen-
delse. Kæmpe anerkendelse til vores 3 dygtige medarbejdere for maksimal fleksibilitet og 
vedholdenhed i den svære og noget turbulente tid!  
 
En anden ’personalegruppe’ vi også skylder stor respekt, er alle vores dommere. Fra at 
være aktiv den ene dag, blev grundlaget for det frivillige arbejde revet væk næsten over 
natten og vores dommerudvalg har igangsat et hav af aktiviteter for at holde stemningen og 
motivationen oppe!  
 
TAK til jer alle for den enorme dedikation, I har udvist! 
 
I de enkelte beretninger fra udvalgene, finder i yderligere information om de enkelte udvalgs 
konkrete indsatser og forløb henover 2020. 
 
Motionshåndbolden er ”det nye sort”  
 
2020 var det sidste år i projektforløbet ’Bevæg-dig-for-livet’. Projektet der fortsatte indsatsen 
mhp. at vende medlemsnedgangen i dansk håndbold. Bevæg dig for livet var et koordineret 
samarbejde omkring motionshåndbolden mellem flere af idrættens store aktører: 
DIF/DGI/DHF. 
Bevæg dig for livet omfattede især disse nøgle-/indsatsområder og konceptet har efterhån-
den ’bidt’ sig fast med bl.a: 
 
• Håndboldfitness 
• ’Five-a-side’  
• Håndboldens Dag 
 
Håndboldens dag 2020 blev igen en massiv succes over hele landet. I kreds 6 deltog ikke 
færre end 15-20 foreninger, spredt over hele kredsen, på dagen. 
DHF og kredsene fortsætter en intensiv indsats på disse 3 ’motionshåndbold’ aktiviteter. 
Kontakt os endelig, hvis du har behov for hjælp og sparring, eller har et stævne ”i ærmet”, 
du har brug for hjælp til afvikling af. 
 
 



 

 

 
 
Træk endelig på vores kontor og konsulenterne, som altid står klar med hjælp  
og støtte – og husk, at alle disse motionstiltag ”koster gratis”! 
 
Holdoptælling og medlemstal 
 
Holdoptællingen for sæson 2019/20 viser en beskeden samlet tilbagegang i Jylland på 67 
hold. I kreds 6 har vi de senere år lykkedes med at bremse tilbagegangen. Ved sæsonstart 
i oktober endda med et beskedent plus på 25 hold, hvilket er imponerende og som viser 
noget om det kæmpe arbejde, der gøres i foreningerne med at fastholde børn, unge og 
voksne i sporten. 
 

 
 
På medlemssiden har vi, som ét af de få områder i Danmark, også kunnet glæde os over 
en flot og kontinuerlig fremgang i antallet af medlemmer i perioden fra 2012 nu frem til 2020. 
Vi er ydmyge overfor og opmærksomme på det kæmpe arbejde, der nu forestår ude i for-
eningerne for at fastholde – og i yderste konsekvens – forsøge at generhverve medlem-
merne frem til den nye sæson. 
 

 
 
Beach Handball 
 
Beach Handball er en af de aktiviteter, hvor vi har ønsket at fastholde et højt aktivitetsniveau 
i kreds 6. I 2019 deltog hele 250 hold fra det meste af Jylland i vore mange stævner. Indi-
kationen for 2021 ser meget positiv ud og målsætningen (optimistisk) ligger omkring 400 
hold – fordelt på 13 stævnedage på hele 6 destinationer rundt i hele kredsen! 
Det samlede beach-program for 2021 er allerede offentliggjort på alle vore medier – læs 
med og kom endelig ud i sandet og deltag! Der er plads til alle – fra ”ung purk til gammel 
skurk” 
 
 



 

 

Økonomien 
 
Økonomien i kreds 6 er fortsat sund, selvom vi i 2020 måtte realisere en betydelig nedgang 
i omsætningen – og dermed også i indtjeningen. Vi har naturligvis udnyttet de generelle 
kompensationsordninger og kommer derfor ud med et acceptabelt resultat for året. Vi valgte 
– så at sige – igen i 2020 at ”investere os ud af krisen”, hvorfor vi nu er helt ”skarpe” og klar 
til en forhåbentlig omfattende genstart i efteråret 2021. Til 2021 budgetterer vi dog med et 
markant underskud i regnskabet, idet vi må vinke farvel til en hel forårssæson. På general-
forsamlingen vil vores kasserer gennemgå tallene og kredsens økonomi og budgettet for 
2021 nærmere. 
 
Strukturdebat og ny reform i JHF/DHF 
 
”The never ending story” kunne man næsten fristes til at kalde det!  
 
Behovet for at skabe yderligere sammenhæng og samarbejde mellem de relativt små om-
råder i hele Jylland, er fortsat til stede. Drøftelserne er stadig positive og føres i en positiv 
og konstruktiv ånd. Alle parter (forbund, regionsforbund og lokalkredse) har medvirket i den 
politiske debat om, hvordan et fremtidigt nyt Håndbold-Danmark vil kunne se ud. 
 
I kreds 6 er vores prioritet fortsat det tætte samarbejde med ’vore’ foreninger, og kvaliteten 
af den service, vi ønsker at tilbyde, der er i fokus. 
 
I skrivende stund er drøftelserne, efter en kortere forsamlingspause hen over vinteren, igen 
ved at blive konkrete. I mit mundtlige supplement til generalforsamlingen, vil jeg komme 
nærmere ind på den aktuelle status, som den foreligger lige nu. 
 
Afrunding 
 
Her til sidst vil jeg ’vove det ene øje’ og forsøge at kigge lidt ind i en – stadig – usikker 
fremtid: Planerne for et helt normalt håndbold-år ligger allerede klar: turneringen er på skin-
ner og vore dommere er klar og ’skarpe’ til at dømme! Stævner for de mindste er på tegne-
brættet, uddannelserne er finpudsede og elitearbejdet igangsættes til efteråret i et helt nyt 
perspektiv! Vi håber på det allerbedste!  
For også i 2020 er der, trods alle forhindringerne, udført et solidt og dygtigt stykke arbejde i 
bestyrelsen og i alle udvalg. Basis for alt dette er stadig frivillige, som motiveres og drives 
af lysten og interessen for håndbold. Alle har ydet en kæmpe indsats – alle har gjort en 
kæmpe forskel. TAK for jer! 
 
Til valg til kredsbestyrelsen har vores EU-formand Karina Jensen, desværre meddelt, at hun 
ikke ønsker genvalg. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig, Karina, for et flot og 
dygtigt arbejde med talenterne og i bestyrelsen gennem de seneste 5-6 år. 
 
Tak til foreningerne, dommere, trænere og alle øvrige samarbejdspartnere i DHF, JHF, DIF, 
DGI, samt hallerne og kommunerne i kredsen for et godt samarbejde. 
 
Sidst, men ikke mindst, en stor tak til personalet på kredskontoret: Conni, Georg og Lisbeth, 
samt udviklingskonsulenten for en fornem indsats og et godt samarbejde. 
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