
Formanden 
Igen kan vi se tilbage på endnu et håndboldår, som har været udfordret af Corona. Det har været en 
håndboldsæson præget af mange aflysninger/flytninger af kampe. De mange frivillige ude i foreningerne har 
igen ydet en kæmpe indsats for, på trods af corona, at få spillet håndbold, herfra skal lyde en kæmpe tak for 
arbejdet. 
 
 Det har også været et håndboldår, hvor vi har klappet med klaphatten og fejret vores landshold – bronze til 

håndboldkvinderne ved EM, sølv til håndboldherrerne ved OL. Vi kunne også med rette synge 
med på Queens ”We are the champions” for verdens bedste håndboldspiller og håndboldtræner 
på både kvinde og herresiden er fra Danmark. Alle som er startet ude hos jer i foreningerne og 
det arbejde I udfører lige nu ude i foreningerne, er med til at skabe fremtidige landsholdsspillere 
– det er sejt gået. 
 

Krigen i Ukraine har sendt mange på flugt, og mange af disse flygtninge kommer til Danmark. 
Derfor har vi i håndbolden banet vejen for, at de kan blive en del af håndbolden både til træning 
og i kamp. Det glæder mit håndboldhjerte at se de mange tiltag ude hos jer, foreninger, for at få 
de Ukrainske børn ind i hallerne til håndbold.  
 
Rigtig, sjov håndbold 

Findes der en måde at spille håndbold på, som er mere rigtig end andre? Både 
og, men der findes et fundament, som er mere rigtigt end andre, og det fundament 
bliver beskrevet i vidensgrundlaget ”Rigtig, sjov håndbold”.  Vidensgrundlaget er 
baseret på den nyeste forskning og praktiske erfaring og det skal give et samlet 
indblik i, hvordan det gode trænings- og kampmiljø for børn og unge ser ud. 
 

Den 19. marts kickstartede vi det på Håndboldens videnskonference. Over 300 trænere, foreningsledere og 
andre frivillige fra hele Håndbolddanmark var samlet til lanceringen af ’Rigtig, sjov håndbold’. Mens forskere 
og praktikere inden for idræt, håndbold, børn og unge holdt oplæg, summede det af nysgerrighed blandt 
deltagerne. Det var en rigtig god dag, og nu skal vi alle sammen have vidensgrundlaget ud og arbejde i 
foreningerne. Det er et fælles ansvar. 
 
Struktur 
Sidste år fortalte jeg, at det ikke stod helt klart, hvornår et forslag til en ny struktur kunne præsenteres, men 
det er vi kommet noget nærmere og forventer, at den nye struktur er på plads i 2024. Der er en del arbejde 

foran os, og derfor er der ansat en projektkonsulent til at styre projektet og 
bistå arbejdsgrupperne, så vi kommer i mål med en ny struktur.  
 
Jeg er glad for, at vi har ansat en projektkonsulent, som jeg er sikker på, vil 
holde os til ilden for at få den nye struktur på plads. En struktur som jeg mener 
bliver til gavn for håndbolden i Danmark. 
 
Bestyrelse og udvalg 
Som altid har der i denne sæson været et godt og konstruktivt samarbejde 

på tværs af udvalg, bestyrelse og ansatte, online medier er stadig flittigt brugt som platform og basis for en del 
møder og opgaver. Bestyrelsen og flere udvalg beslutter, ud fra punkterne der skal debatteres, om mødet kan 
afholdes online.  
 
I bestyrelsen har vi haft mange gode dialoger, og som tidligere år er vi ikke altid helt enige, hvilket gør, at vi 
får set tingene fra mange forskellige vinkler og får taget de rigtige beslutninger til gavn for håndbolden – hvilket 
altid er og vil være i højsædet. 
 
Økonomi 
I år kommer vi ud med et overskud. Vores kasserer Allan Enevoldsen vil som altid gennemgå nøgletallene, 
uddybe og gennemgå de enkelte poster på repræsentantskabsmødet. Der vil selvfølgelig også være mulighed 
for at stille spørgsmål til regnskabet. 
 
Hjælpefonden 
På bestyrelsesmøde i oktober 2021 besluttede bestyrelsen at ophæve fonden og overføre midlerne til 
”udvikling af håndboldspillet i Jylland”. 



 
Hædersbevisninger 
Sidste år valgte vi i bestyrelsen ikke at uddele hæder til nogen bestemte personer. Hæderen gik til alle i 
håndbolden, spillere, dommere, trænere, ledere og frivillige – I har alle gjort en kæmpe indsats for håndbolden 
i en tid med Corona.  
 
Veteranforeningen 
Som altid - Tak for den interesse, som I stadig udviser for håndbolden – Tak for godt samarbejde. 
Skulle der være nogle, der har interessen, alderen og som ellers opfylder optagelseskravene, vil jeg anbefale 
at man melder sig ind i Veteranforeningen, så tag fat i dem. Det er et herligt sted og grundlag for endnu flere 
timer sammen med gode håndbold folk, hvor man kan mødes og dele håndboldoplevelser udflugter og meget 
andet.  
 
Kontorsamarbejde 
JHF-1-2-4, fortsætter stadig den positive udvikling, der indføres stadig nye processer og procedure for at sikre 
et højt kvalitetsniveau.  
 
Nogen af de store opgaver, der også løses på kontoret i Hobro, er økonomisystemet, som blev implementeret 
sidste år. Systemet har fået endnu et løft og er blevet endnu mere brugervenlig, der er udviklet et nyt modul 
”Elektroniske bilag – Smart Bilag”, en nødvendighed da der indføres en ny bogføringslov, hvor alle bilag skal 
kunne findes elektronisk.  
 
Automatisk dommerpåsætning (ADP) er også et af de nye tiltag, som er blevet indført og udviklet i samarbejde 
med andre dommerpåsættere, og som med alle andre IT-projekter giver det også nogle udfordringer, som lige 
skal justeres lidt til.      
 
Hold i turnering / medlemmer 
Herunder ses en statistik over antal hold, som har deltaget i vinterturneringen de sidste 5 år. Statistikken viser 
desværre en tilbagegang på 392 hold samlet set for hele JHF, hvilket svare til en tilbagegang på 3,25%.  Et 
håndboldår, der igen blev udfordret af corona, har endnu engang smittet af på antal hold og håndboldspillere.  
 
Der ligger et stort arbejde foran os med at få medlemmerne tilbage i hallerne, men jeg ved, at I foreninger har 
arbejdshandskerne på og er klar til at tage fat, og på vegne af alle i JHF kan jeg sige, at vi er klar til at hjælpe, 
så vi sammen kan få alle tilbage til håndbolden. 
 

 
Beach Handball 
Beach Handball står for døren og i år uden restriktioner og der er mange stævner 
planlagt rundt om i Jylland.  
 
Et samlet DM kvalifikationsstævne for ungdom i JHF-regi så dagens lys for først gang 
sidste år og det var en stor succes, så vi gentager succesen med kvalifikationsstævne 
til DM for U17 og U19 i dagene den 4. og 5. juni.  
 



JHF’er i DHF’s udvalg og bestyrelse 
JHF har som tidligere år været bredt repræsenteret i DHF’s udvalg, og de udpegede personer har alle bidraget 
til både udvalg og bestyrelser, så vi også den vej sikrer indflydelse for vores foreninger. Det er min opfattelse, 
at der er et godt samarbejde mellem regioner og forbund til gavn for dansk håndbold. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Nu ser vi frem mod beach sæsonen, med forhåbentlig mange gode kampe i sandet. Derudover er planlægning 
af sæson 22/23 i fuld gang, og selv om fremtiden er svær at spå om, så tror og håber jeg på, at vi spiller 
turnering, stævne m.m. som vi ”plejer” 
 
Som sagt er fremtiden svær at spå om, men jeg håber og tror på, at det hårde arbejde, de mange initiativer, 
projekter og ikke mindst de store økonomiske investeringer, vil gavne dansk håndbold i positiv retning også i 
fremtiden. Vi har et unikt produkt, som profileres rigtig meget på landsdækkende tv.  
 
Jeg håber, at det arbejde som I foreninger gør, viser sig i statistikkerne i de kommende år. At vi ser en fremgang 
i antal håndboldspillere, og at vi er blevet bedre til at fastholde vores medlemmer. Det kræver dog stadig hårdt 
arbejde. Jeg ved, I er klar og alle i JHF er klar til at hjælpe. 
 

Jeg vil gerne rette en stor tak alle jer, der har ydet en indsats for dansk håndbold. Det 
er jeres fortjeneste, at håndbolden i Danmark fungerer godt.  
 
Tak til alle samarbejdspartnere. 
 
En meget stor tak til personalet på kontoret i Hobro og til personalet ude i kredsene for 

den kæmpe indsats I har ydet i årets løb - Tak for et godt håndboldår, dog med mange flere aflyste kampe og 
flytninger af kampe end vi normalt ser, heldigvis. 
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