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Håndboldåret 2020 blev ganske anderledes end forventet. Som i resten af samfundet blev 
håndbolden også voldsomt udfordret af udefrakommende faktorer. Disse forhold har fyldt utrolig 
meget i det forgangne år, men vil til gengæld ikke fylde meget i min beretning. Her er fokus på 
håndbolden, og de mange gode ting, som trods alt er sket i det forløbne år. 
På det nationale niveau byder tiden omkring årsskiftet altid på internationale mesterskaber for både 
vores dame- og herrelandshold. For damernes europamesterskab var Danmark endda værtsland 
sammen med Norge. Da Norge måtte trække sig, påtog DHF sig – både modigt og rigtigt – at 
arrangere mesterskaberne alene, gennem en udvidelse af værtskabet i Herning og en tilkobling af 
Kolding som værtsby. En kæmpe indsats af både ansatte og rigtig mange frivillige skabte en flot 
afvikling af mesterskabet, som både vi danskere hjemme i stuerne, EHF og ikke mindst vore 
europæiske broderfolk var DHF meget taknemlige for. At landsholdet så tilmed leverede en meget 
flot præstation, med semifinaleplads og bronzekamp – foruden ikke mindst den mest lovende 
spillestil i flere år – gav et lys i mørket i en svær tid. Vi sender en stor tak til ”Aarhus drengen” 
landstræner Jesper Jensen for den flotte indsats – og kipper også med hatten for vores lokale Kreds 
5 islæt på landsholdet Mette Tranborg.   
Kort efter nytår (selv om det ikke helt vedrører 2020 beretningen) blev det kun endnu bedre. Vores 
herrelandshold gentog bedriften fra 2019 og generobrede verdensmeterskabstitlen. Også her skal 
der lyde stor ros til truppen og trænerne for at levere flot håndbold, med en tydelig spilstrategi med 
højt tempo i kontra og angrebsspil og vægt på de tekniske kompetencer.  
Mange nye kræfter greb chancen, samtidig med at de rutinerede kræfter leverede på højt niveau. 
Det blev belønnet af hele Danmarks befolkning med de højeste seertal i historien. Over 3 mio. 
fulgte med på skærmene derhjemme. Ligeledes på herresiden er det værd at bemærke, at to af 
spillerne – Emil og Nikolaj - har trådt deres barne- og ungdoms håndboldsko i Kreds 5. 
På det landsdækkende niveau er der i DHF-regi lavet en ny aftale med Efterskoleforeningen, som 
gerne skulle udmønte sig i en bedre tilbageførsel af håndboldspillere til foreningerne. Der er 
igangsat et udviklingsarbejde vedrørende et nyt ”Håndboldpas” til håndboldspillerne, som vil skabe 
administrative lettelser både for spillere, foreningerne og administrationer, ligesom håndboldpasset 
vil kunne fungere som en ”log bog”, der indeholder en lang række informationer, som er samlet ét 
sted. Dialogen om fremtidens talentstruktur er ligeledes nært forestående. Endelig pågår arbejdet 
med en ny struktur og organisation i håndbold-Danmark, men som alt andet er dette arbejde pga. 
restriktioner blevet forsinket i 2020. 
I det Jydske område har vi i kredsen deltaget i JHF-kredsstævnet i januar i Hobro med både pige og 
drengehold. Desværre blev både Elitecuppen for ungdom og Jyske Pokalturnering Ungdom aflyst i 
år pga. de skærpede restriktioner for inde idrætten. Samtidig blev JHF´s kval-stævner aflyst og 
erstattet dels gennem fri tilmelding og dels seedning fra udvalget. En glædelige opmuntring for 
Kreds 5 var, at lokale IB Stenvang på JHF´s repræsentantskabsmøde i Hammel i august måned, 
efter indstilling fra Kredsen, fik overrakt JHF´s Kredspokal som en anerkendelse af Ib´s store 
arbejde for håndbolden i vores område igennem mange år. Tillykke og tak til Ib Stenvang. 
Lokalt blev afslutningen af 19/20-sæsonen, som i resten af landet, både frustrerende og rodet: 
Mange hold og foreninger blev hårdt ramt både på resultatsiden og øvrige sportslige områder, da 
turneringen lukkede ned, før den var færdigspillet. Efter en kaotisk og brat afslutning i marts/april, 
blev mange foreninger ligeledes ramt på afslutningsstævner og det blev ikke bedre på vores 
traditionsrige Beach aktiviteter, som blev aflyst. En række håndboldskoler i sommerferien røg 
samme vej, og efter en kort positiv periode primo august stak pandemien igen sit grimme ansigt 
frem og især Århus blev hårdt ramt - med aflysninger til følge. Det var en våd klud i ansigt for 
mange - vi havde glædet os til at komme i gang igen - kun for at konstatere at vi igen skulle arbejde 
dobbelt for det halve resultat for at holde gang i hjulene.  Men vi kom dog i gang hen over efteråret 
- både med håndboldskoler, træning, turnering, børnestævner og uddannelse. For at få en ”full stop” 
igen. 
Det har været en hård tid. Vi savner alle håndbolden - til træning, til kamp, og som tilskuer. Jeg vil 



gerne sige tak til alle - spillere, trænere, ledere og ansatte i forbundet - for at kæmpe for vores sport. 
Jeg tror desværre at der ligger endnu en kamp foran os endnu, med at starte håndbolden op igen 
efter en lang pause. Det er mit håb, at den rejse bliver kort og positiv og at glæden ved at være 
tilbage vil overskygge det hårde arbejde.  
Der er heldigvis også en lang række positive resultater lokalt for 2020. Ud over de før nævnte 
omkring Efterskolerne, Håndboldpasset og Strukturarbejdet, hvor Kreds 5 yder en stor indsats, så 
har DHF i 2020 besluttet at starte et nyt stort udviklingsprojekt på med basis i Århus – ”studieby 
projektet”. Vi har ansat Mads Bo fra marts måned og året ud til at være lokal projektleder. Et 
projekt som handler om at rekruttere og fastholde ung-seniorer i alderen 19-24 år, når de rejser til 
Aarhus for at studere. Med 15.000 nye studerende i Aarhus om året, så er der et stort potentiale. 
I Kreds 5 er vi naturligvis også i tæt dialog med Aarhus Kommune omkring projekt 
”Kongelunden”. Et spændende og stort projekt for Aarhus, som vi i håndbolden støtter positivt op 
omkring, men hvor vi naturligvis også spiller ind med gode ideer og ønsker fra håndbolden. 
Desuden er vi i en projektdrøftelse omkring etableringen af en hal til indendørs beach-aktiviteter. Et 
stort ønske fra andre idrætter, og som vi også i håndbolden kan se et potentiale i. 
Det er desuden meget, meget positivt at antallet af håndboldspillere i foreningerne i Kreds 5 er 
steget i 2020 – fra ca. 8000 til 8300 spillere. En stor fremgang på netto 300 eller 3,7%. Tak for 
indsatsen ude i klubberne, det er jeres dygtige og hårde arbejde som bærer frugt. Husk at sende 
takken videre hjemme i klubben. Det er kun synd, at de mange nye håndboldspillere har skullet 
opleve en sæson som i 2020.  
Inde på kontoret har vi også mærket pandemien. De ansatte har været hjemsendt på 
kompensationsordningen i store perioder af året. Ikke mindst for at holde en stram og ansvarlig 
økonomistyring. Tak til Susanne, Kasper og Lars for den store forståelse og velvilje som er udvist 
her. 
Økonomien vil vores kasserer jo gennemgå om lidt her på generalforsamlingen. Jeg vil dog knytte 
nogle enkelte kommentarer: 
I bestyrelsen forsøger vi altid, og specielt i det forløbne år, at balancere økonomien ansvarligt. Vi er 
jo en forening, jeres forening, mens vi som bestyrelse er valgt af jer til at disponere økonomien i 
foreningen. Den balancekunst har ingenlunde været let i et pandemisår. Men vi har forsøgt at 
disponere ansvarligt på omkostningssiden bl.a. som nævnt ved at hjemsende vores medarbejdere i 
de perioder, hvor det var muligt, og derigennem modtage statslig kompensation. Det har også 
betydet, at vi er kommet helskindet igennem året økonomisk, selv om vi har faste omkostninger 
(som husleje) som skal afregnes. Vi har været forudseende og derfor valgt at hensætte en post i 
budgettet til 2021, som vil lette økonomien en smule for alle jer medlemsforeninger i det 
kommende år. 
 
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til alle de mange gode håndboldfolk ude i vores 
medlemsforeninger, tak for et godt og konstruktivt samarbejde i 2020. Tak til vore 
samarbejdspartnere ude i hallerne og i kommunerne. Tak til vore kolleger i resten af Jylland for et 
godt samarbejde i JHF, og tak til resten af håndbold-Danmark for samarbejdet igennem DHF.  
Tak til de mange lokale ildsjæle, som yder en frivillig indsats i diverse fagudvalg i Kreds 5. Tak til 
alle vores dommere for indsatsen i 2020 og ikke mindst tålmodigheden. 
Tak også til vores ansatte personale, Susanne, Kasper og Lars for jeres positive og konstruktive 
tilgang til arbejdet i Kreds 5. Til slut en tak til mine bestyrelseskolleger for mange spændende 
drøftelser, jeres frivillige arbejde og konstruktive tilgang til at skabe de bedst mulige rammer for 
håndbolden i Kreds 5. 
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