
Formandsberetning 2021 
 
Håndboldåret 2021 blev igen voldsomt udfordret af Coronapandemien.  
Corona har fyldt utrolig meget i det forgangne år, ikke mindst i de første måneder af 2021, 
hvor håndbolden var helt lukket ned. Desværre sluttede året 2021 med, at vi igen måtte 
lukke ned for al håndbold. 
I resten af min beretning er fokus dog på de mange gode ting, som trods alt er sket i det 
forløbne år. 
 
 
2021 har været et kæmpe stort år for vore landshold, da vi foruden de sædvanlige Europa- 
og Verdensmesterskaber også havde deltagelse til OL i Tokyo.  
På det nationale niveau byder tiden omkring årsskiftet altid på internationale mesterskaber 
for både vores dame- og herrelandshold. For herrelandsholdet startede 2021 med at vi 
generobrede vort verdensmesterskab fra 2019. En suveræn præstation af vort 
herrelandshold, som med fantastisk flot spil viste 3 mio. tv-seere den bedste side af 
håndbolden. 
Herrelandsholdet fortsatte det gode spil også til OL, men her måtte vi efter en tæt kamp 
mod Frankrig i finalen ”nøjes” med sølvmedaljerne. I sandhed endnu en fantastisk 
præstation af vort landshold. 
Damelandsholdet var sidst på året deltager i Europamesterskaberne i Spanien, og her 
blev det til både semifinaleplads og bronzekamp – en bronzekamp som blev vundet og 
dermed fik også pigerne igen medaljer med hjem fra et stort mesterskab. 
 
Det går altså godt i toppen af håndbold-pyramiden. Det skal vi være glade for. Men vi skal 
også huske, hvor spillerne kommer fra – fra de mange lokale håndboldforeninger ud over 
landet, hvor de har trådt deres børne-håndboldsko og kastet den første håndbold, 
sammen med deres kammerater og deres lokale trænere. Det må vi aldrig glemme.  
Derfor er det mig også en glæde at se flere af vores ”lokale håndboldbørn” optræder på de 
nuværende A-landshold. Tak herfra, til de lokale spillere og trænere, som har været med 
på disse spilleres rejse. Og ikke mindst tak til dem, som netop nu er i gang med – i 
hverdagen i vores lokale foreninger – at lave de næste landsholdsspillere til Danmark 
 
 
På det landsdækkende niveau i DHF-regi er vi i gang med at opgradere aftalen med 
Efterskoleforeningen, som gerne skulle udmønte sig i en bedre dialog og dermed en større 
tilbageførsel af håndboldspillere retur til foreningerne.  
 
Vi er i gang med at implementere ”Håndbold Passet” til håndboldspillerne, som vil skabe 
administrative lettelser både for spillere, foreningerne og administrationer.  
 
Der er netop igangsat et udviklingsarbejde for at lave en ny talentstrategi i DHF. Et arbejde 
som også involverer os lokalt.  
 
Endelig pågår arbejdet med en ny struktur og organisation i håndbold-Danmark, hvor der 
er blevet ansat en national projektleder og dannet 4 underliggende faglige udvalg, som har 
ansvar for at udarbejde planerne for en ny organisationsstruktur i håndbold-Danmark. 
 
I det Jydske område har vi i kredsen deltaget i JHF-kredsstævnet i januar i Fjerritslev med 
både pige og drengehold. Desværre blev både Elitecuppen for ungdom og Jysk  
 
 



Pokalturnering Ungdom aflyst i 2021 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. Lokalt blev turneringen 20/21 afsluttet af Corona-pandemien, som i 
resten af landet. Ærgerligt men nødvendigt. 
Efter den ærgerlige nedlukning først på året, fik vi i marts lov til at starte udendørs. Her 
viste mange klubber og trænere stor entusiasme og iderigdom, og mange hold kom i gang 
igen – med en noget anderledes omgang håndbold. Men rigtig sjovt så det ud.  
I april, maj, juni valgte vi fra kredsens side at sætte fuld damp på kedlerne – og udbød 
både sommerturnering, Beach og fuld uddannelsespakke. Desuden blev der afviklet fint 
med håndboldskoler hen over sommeren, ligesom også en flot række af karavanebesøg 
kom til i august/september.  Alt sammen aktiviteter som var med til at få aktivitetsniveauet 
og håndbolden i JHF Kreds 5 tilbage på ret kurs igen. Det kan heldigvis også ses på 
vores/jeres medlemstal. 
 
 
Vi har i det forløbne år også gennemført pilotprojektet ”studie by”, hvor der nu foreligger 
aftaler med en række foreninger og en række uddannelsesinstitutioner om et 
koordinerende samarbejde ift. at tilbyde tilflyttende seniorspillere en ny klub i vores 
lokalområde.  
Det gav allerede i år 1 en tilgang af ca. 30 senior-håndboldspillere til vores område.  
Nu mangler vi så bare nogle flere haller, så vi også har plads til yderligere vækst. 
Potentialet er stort – ca. 300 seniorhåndboldspillere flytter til Århusområdet hvert år for at 
studere. 
 
 
I Kreds 5 er vi naturligvis også i dialog med Aarhus Kommune og Kongelunden-
sekretariatet omkring projekt ”Kongelunden”. Et spændende og stort projekt for Aarhus, 
hvor vi vil arbejde for bedre forhold for håndbolden i de nuværende haller og ikke mindst et 
nyt Team Danmark-center/hal (som bliver revet ned ift. udvidelsen af fodboldstadion).  
 
 
Selv om vi også i JHF-Kreds 5´s område har været hårdt ramt af pandemien, så er vi det 
område i landet, som er kommet bedst igennem ”skærsilden”. På antallet af hold har vi 
oplevet en minimal tilbagegang på ca. 2%, mens vi på antallet af spillere/medlemmer har 
oplevet en lille fremgang fra 8252 til 8404 medlemmer. En fremgang der noteres primært 
hos børnene og de øvrige spillere, som ikke deltager på faste hold/løbende turnering. 
Måske et resultat til nærmere eftertanke. Det er meget, meget positivt at antallet af 
håndboldspillere i foreningerne i Kreds 5 er steget i 2021.  
Tusind Tak for indsatsen ude i klubberne. Vi ved, at det til tider har været svært. Men det 
er jeres dygtige og hårde arbejde, som bærer frugt. Husk at sende takken videre hjemme i 
klubben.  
 
 
Vi har i Kreds 5´s bestyrelse og udvalg hen over efteråret arbejdet med nye strategier for 
talentarbejdet, for dommerarbejdet og for samarbejdet med medlemsforeningerne 
(ambassadør-projektet). Vi glæder os til allerede i forår/forsommeren 2022 at kunne 
præsentere disse nye tiltag for jer alle. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inde på kontoret har vi også mærket pandemien. De ansatte har været hjemsendt på 
kompensationsordningen i starten 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 en enkelt kommentar: Vi er kommet helskindet igennem pandemien – også 
økonomisk. Vi lander året næsten 500.000 bedre end frygtet, med et kun lille underskud. 
Tak for indsatsen også til vore økonomiansvarlige. Der er blevet arbejdet hårdt.   
 
 
 
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 2021.  
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 et 
godt samarbejde i 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 2021 og ikke mindst tålmodigheden. 
Tak til vores ansatte personale, Susanne, Kasper og Lars for jeres positive og konstruktive 
tilgang til arbejdet i Kreds 5. En særlig tak skal lyde til dig Lars, som her ved årsskiftet 
21/22 takker af efter 22 år i Kreds 5. Du har ydet en kæmpe indsats for håndbolden i vores 
område. Held og Lykke med dit nye job i DHF.  
 
Til slut en tak til mine bestyrelseskolleger for mange spændende drøftelser, jeres frivillige 
arbejde og jeres konstruktiv tilgang til at skabe de bedst mulige rammer for håndbolden i 
Kreds 5. 
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