
Årsberetning Børne- & Ungeudvalget 2021 

  
I arbejdet med vores børnestævner fortsatte vi vores arbejde med udbud af stævner i 
Totalhåndbold for U8 og yngre, mens vi udbød indslusningsstævner på kortbane for U9 & 
U11. Starten af 2021 blev i meget høj grad præget af aflysninger som følge af restriktioner 
og konkret blev sæsonafslutningen sådan, at vi ikke kunne lave vores medaljestævne i 
Hammel. Vi fik dog set, at mange foreninger i Kreds 5 på imponerende vis arbejdede med 
et alternativt tilbud for klubbernes børnespillere for at være klar til sæsonen 21/22. 
Vi er ikke i tvivl om at den store indsats i Kreds 5 foreninger i det svære første halvår af 
2021 har betydet, at mange klubber holdt god kontakt til deres spillere. Konkret har vi på 
såvel deltagelse til efterårets stævner og på den seneste medlemsopgørelse set, at vi har 
mange foreninger der holder momentum. Det er meget glædeligt og giver god tro på 
fremtiden for håndbolden her i Østjylland. 
 
I Kreds 5 har vi store traditioner for afvikling af mange og store stævner i Beach Handball. 
Efter aflysning i sommeren 2020 havde vi gjort klar til vores 20-års jubilæum med stævner 
på banerne i Skæring. På trods af at der stadig var et forsamlingsforbud gældende var der 
stor opbakning til vores stævner og vi havde hjælpere klar til at overvinde de udfordringer 
der var i sommeren 2021. Vi lykkedes med afvikling af intet mindre end 9 stævnedage og i 
alt deltog knap 200 børne- og ungdomshold til stævner i Kreds 5. Det var tydeligt at 
mærke at holdene bare var sultne efter at komme til kamp. Vores struktur på stævnerne 
var lidt anderledes, da restriktioner med forsamlingsloft gjorde det umuligt at spille efter 
normale turneringsopbygning, men kamp blev der spillet og i højt humør. 
 
Det lykkedes også at afvikle en række sommerskoler i foreninger der benyttede DHF 
sommerskolekoncept en række DHF Håndboldskoler i Østjylland.  
9 af de 10 planlagte Håndboldskoler kunne gennemføres Knap 600 børn kunne komme på 
en tiltrængt håndboldskole som afslutning på sommerferien og igen viste kreds 5 
foreninger at de nægtede at lade sig besejre af restriktioner for Covid-19. Stor ros til de 
lokale arrangørforeninger. 
 
Arbejdet i udvalget er fortsat administrativt håndteret fra kredskontoret med hjælp fra en 
gruppe af frivillige. Vi glæder os over, at vi efter flere år uden en formand har fået 
kontinuitet på posten, hvor Solveigh Blushøj repræsenterer Kreds 5 til møder i JHF.  
Det er glædeligt og jeg siger tak til Solveigh for denne ekstra indsats. 
 
Jeg sender desuden en tak for veludført arbejde til Kasper Vinther på kredskontoret med 
administration af børnestævner. Det har været i en sæson der ikke gik som planlagt, men 
hvor der fra Kasper blev kæmpet for at klare opgaven så godt som årets udvikling gjorde 
det muligt. Stor respekt for det arbejde. 
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