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Formandens beretning 
 

Vi kunne i denne sæson med glæde se tilbage på en hel sæson, hvor vi har fået lov til at 

spille håndbold uden afbrydelser eller særlig hensyn, som vi desværre havde i de foregå-

ende to sæsoner. 

Det har betydet, at vi har kunnet holde fokus på at drive håndbold på den måde, som vi 

gerne vil med gode turneringer, uddannelse, børnestævner, finde nye dommere og fast-

holde dem vi har, samtidig med at vi har kunnet kigge frem og planlægge mere end næste 

weekend uden frygt for, at tingene bliver aflyst af udefrakommende faktorer. 

Kort sagt - det er dejligt vi igen har ”normale” tilstande. 

 

JHF og DHF 

Lørdag den 4. februar 2023 var en historisk dag i Dansk håndbold. En ny struktur blev 

vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Kolding. En ny struktur der bety-

der, at 11 kredse og forbund frem over er reduceret til 4 regioner under DHF. For forenin-

gerne i Kreds 3 betyder det, at vi i store træk kommer med i en region sammen med de 

nuværende kredse 5 og 6. 

Selve processen op til beslutningen om en ny struktur har været en lang og hård proces, 

hvor der er blevet diskuteret, argumenteret og heldigvis også ”slået søm i”, således at vi 

fra 1. juli 2023 formelt set overgår til den nye struktur. I min mundtlige beretning vil jeg 

komme lidt mere ind på det arbejde, der kommer til at foregå fremover, og hvilken betyd-

ning det har for jer som foreninger. 

På den sportslige front har det igen været et år, hvor vores ungdomshold har vist, at der 

arbejdes seriøst rundt i foreningerne. På pigesiden vandt Holstebro Håndbold DM for U-19 

piger, mens Herning-Ikast håndbold ungdom ved DM blev nr. 4. Hos drengene blev HC 

Midtjylland nr. 3 ved DM for U-17 drenge. 

Ved de jyske mesterskaber har vi ligeledes markeret os flot. I U-19 Piger 2. div vandt Tjør-

ring Idrætsforening Guld, i U-19 Drenge 2. div fik Håndbold Akademi Ikast 2 sølv og i U-15 

Drenge 2. div fik Skjern Håndbold 2 sølv. 

Så alt i alt fine præstationer af vores ungdomshold ved mesterskaberne, men for mig er 

det mindst lige så vigtigt, at vi husker alle de andre hold, der har kæmpet gennem sæso-

nen. Hold der har flyttet sig som gruppe, hold der har haft et fantastisk sammenhold, hold 

der har haft dygtige og engageret trænere, der har formået at møde spillerne der, hvor de 

gerne vil mødes. At vi husker de spillere, der måske for første gang har spillet håndbold, 

spilleren der efter mange træninger er kommet fra 1. til 2. holdet, spillerne der er lykkedes 

med at lave skruebolde eller det helt rigtige indspil til stregspilleren, forældrene der bakker 

op om holdet og trænere uanset hvordan det går. Alt sammen med fokus på #sammenfor-

holdet. 

På seniorsiden har foreningerne i Kreds 3 igen været med fremme uden at komme helt til 

tops. Herning-Ikast håndbold fik en 3. plads både i dameligaen og i LP-turneringen i foråret 

2022.  
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På herresiden fik vi ingen medaljer i ligaen, men når vi ser på herreligaen, kan vi konsta-

tere, at vi i Kreds 3 er godt repræsenteret med 4 hold ud af 14. 

Rent sportslig kan vi igen sige, at det har været et godkendt år for dansk håndbold. Både 

på dame- og herresiden. Først med kvindernes 2. plads til EM i efteråret efter en flot turne-

ring og finale, hvor det var de bekendte små marginaler og måske rutine, der afgjorde tin-

gene. 

For herrerne blev det et historisk år. For tredje gang i træk blev det til VM-guld i Sve-

rige/Polen. En meget flot turnering blev krydret med en lige så flot finale. Det var på alle 

måder en god reklame for vores sport.  

 

Kreds 3 

Siden sidste generalforsamling har vi desværre måttet tage afsked med Mette på kontoret. 

Det betød, at Jens tog en ekstra stor tørn på kontoret samtidig med, at vi fik hjælp med 

dommerpåsætningen og noget økonomi fra de andre på kontoret i Ikast. Herfra skal der 

lyde en stor tak til Jens for en velvillig ekstra indsats. Heldigvis var der igen mange, der sy-

nes, det kunne være et spændende job at arbejde med håndbold, da vi modtog mange 

kvalificerede ansøgninger. Valget faldt på Rikke Lyngvig, som startede på kontoret i Ikast i 

oktober måned. Velkommen til Rikke. Tag endelig fat i hende, hvis I har spørgsmål eller på 

anden måde skal have hjælp til noget. 

I bestyrelsen var vi spændte på at se, hvordan holdtilmeldingen og antallet af håndbold-

spillere generelt ville se ud til denne sæson. Desværre var der en mindre tilbagegang i ef-

teråret - som heldigvis er hentet igen efter nytår således, at vi nu er tilbage ved status quo 

ift. januar 2022. 

Til trods for at der er udfordringer for holdidrætter, så oplever vi stadig, at der ydes en stor 

og engageret indsats ude i foreningerne. Når vi har kontakt til jer via konsulenten, kontoret 

eller gennem udvalgsmedlemmer, oplever vi kun, at der laves et kæmpe stykke arbejde 

ude i foreningerne. Herfra skal der lyde en kæmpe ros for indsatsen. 

At holdidrætter er presset i disse år, er ikke nogen hemmelighed. Noget jeg tror, vi skal 

være meget opmærksomme på er, hvordan vi fremadrettet laver turneringer og uddan-

nelse, der er passer til den tid vi er i og til de børn/unge/familier, vi møder ude i vores for-

eninger. 

I min beretning sidste år havde jeg et lille ”nødråb” ift. antallet af dommere, da vi for første 

gang var kommet under 100 aktive dommere i Kreds 3. I år er det heldigvis mere positivt, 

da vi har haft 11 nye dommere på dommerkursus, og vi håber, at mange af dem vil forblive 

aktive dommere, så vi igen kan komme op over de 100 aktive dommere. Det betyder dog 

ikke, at vi ikke kan bruge endnu flere, for vi kan også se, at gennemsnitsalderen stadig er 

stigende blandt de dommere, vi har. 

 

Vi kommer i år ud med et overskud i regnskabet. Det er glædeligt og igen et bevis på, at ved 

hele tiden at være opmærksomme på økonomien og generelt brugen af vores penge, kan 
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vi drive vores kreds på forsvarligvis og til en pris, som er fornuftig for vores foreninger, sam-

tidig med at vi leverer den service, vores foreninger har brug for. Skulle det modsatte være 

tilfældet, hører vi gerne herom. 

 

Gennem mere end ca. 20 år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Ringkjøbing Landbo-

bank omkring uddeling af prisen til ”Årets Håndboldforening”. Vi er igen i år meget taknem-

melige for, at Ringkjøbing Landbobank bakker op om dette initiativ. Ikke mindst i en tid hvor 

der virkelig er behov for, at foreningerne bliver understøttet i at lave aktiviteter, der både 

tiltrækker og fastholder medlemmer. Holdsporten er som nævnt tidligere under pres, også i 

håndbolden, men heldigvis er vi mange, der stadig tror på og vil kæmpe for, at holdsport og 

foreningerne kan noget helt specielt samtidig med, at det er dannende for vores børn og 

unge mennesker. 

Jeg blev derfor helt glad indeni, da jeg hørte Dronningen sige følgende i sin nytårstale 2022: 

”Nogle foretrækker at dyrke motion alene, mens mange dyrker idræt i den lokale klub 

eller forening, hvis eksistens er båret af et stort engagement hos ledere, trænere og 

mange frivillige. Det kræver vedholdenhed, gejst og hjerteblod. Mange timer går med 

planlægning og forberedelse, og når det hele bliver skudt i gang, er det den store 

forløsning.” 

Netop denne forløsning, når man oplever glade og begejstrede børn og unge, er hele arbej-

det værd. 

 

Tak til alle, som på den ene eller anden måde har været i berøring med kredsen, for sam-

arbejdet i 2022. Dette gælder både bestyrelseskolleger, de ansatte på kontoret og konsu-

lenter, men også til alle som har deltaget i udvalgsarbejdet.  

I næste sæson ser alting lidt anderledes ud, men der vil stadig være forskellige udvalg, 

stadig være et dygtigt personale på kontoret og stadig være en masse ildsjæle, der brænder 

for håndbolden. Heldigvis har en del af de nuværende udvalgsmedlemmer i Kreds 3 sagt ja 

til at fortsætte det store arbejde i den nye region - tak for det. Men også en stor tak til dem, 

som ikke ønsker at fortsætte i et udvalg eller på anden vis. Uanset hvordan tingene ser ud, 

vil der være brug for alle dem, som har lyst til at bidrage. Har vi overset nogen, skal I endelig 

tage fat i os. 

 

   
Per Skovgaard  
Formand      
 
 
 


