
 

 

Beretning fra Kredsformanden 2020-21 

 

På sidste års Kredsgeneralforsamling fik vi beskeden om, at Danmark og hermed også håndbolden 

ville blive sat i bero pga. Corona. 

Det var ikke noget vi tidligere havde oplevet, og derfor viste vi heller ikke helt, hvordan vi skulle 

forholde os til tingene.  

Jeg tror, at de fleste af os troede, og det nok var noget der hurtigt ville være overstået, men sådan gik 

det jo som bekendt ikke. 

 

Nedlukningen. 

Nedlukningen har haft store konsekvenser for jer som foreninger men også for Kredsen, JHF og DHF. 

En masse nye spørgsmål meldte sig hele tiden på banen: 

- Hvordan får vi afsluttet vinterturneringen i 2020? 

- Hvordan kommer vi i gang igen! 

- Hvordan sikrer vi, at vi kan fastholde flest mulige håndboldspillere! 

Og det blev absolut ikke bedre af, at vi igen i efteråret 2020 igen måtte afbryde den nye turnering, for 

her i foråret 2021 at måtte konstatere, at der ikke ville blive mulighed for at genoptage den. 

 

Så nu har vi stået i lidt mere end et år uden at kunne dyrke vores elskede håndboldsport. 

 

Som smittetrykket ser ud for øjeblikket, så ser det heldigvis ud til at lysne. 

Nu er der igen mulighed for at træne såvel udendørs som indendørs- i hvert fald for visse årgange – 

og derfor forsøger vi nu at tilbyde jer rigtig mange produkter som græshåndbold sammen med DGI, 

Beachhåndbold sammen med Kreds 6 og lidt indendørs håndbold.  

Det er vores mål at kunne tilbyde jer et så rigt og varieret program som muligt, så der er noget 

interessant og for enhver smag. Vi tror på, at det gælder om at forsøge at få genaktiveret flest mulige 

spillere hurtigst muligt, hvis ikke vi skal miste for mange håndboldspillere. Og det har vi en klar fælles 

interesse i. 

 

Hvis I har en god ide til, hvordan vi ved fælles hjælp får sat gang i håndbolden igen, så vil vi rigtig 

gerne høre fra jer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontorsamarbejdet 

Økonomien i Kreds 7 er selvfølgelig under pres, når de kerneprodukter som normalt sikrer det 

økonomiske grundlag for at kunne drive et Kredskontor, ikke er til stede.  

Som en konsekvens heraf så har vi i lighed med mange andre søgt lønkompensation, og har derfor 

også opereret med kun nogle få på arbejde og heller ikke på fuld tid. - her har kontorsamarbejdet med 

Kreds 8 igen vist sit værd.  

Forhåbentligt kommer vi efter sommerferien igen op på normalt niveau  

 

Mødeniveauet har også været holdt på et minimum. 

Beslutningerne om hvordan vi har skullet agere i disse Corona-tider, har ikke været noget som har 

været op til lokal beslutning. Det stod forholdsvis tidligt klart, at hvis vi lokalt begyndte at tolke på 

restriktionerne, så ville vi få lige så mange forskellige beslutninger. I Kreds 7 var vi derfor klar på, at vi 

ikke ville tolke på reglerne, men netop følge reglerne samt de anbefalinger / hensigtserklæringer, som 

blev udsendt fra folketinget, DIF og DHF – i nævnte rækkefølge. 

Og derfor har der heller ikke været behov for så mange møder. 

 

Konsulenten 

På vores bestyrelsesmøde i december 2020 valgte en enstemmig bestyrelse at sende en skrivelse 

vedr. vores udviklingskonsulent Bettina Sparvath til DHF. Udviklingskonsulenterne er ansat i DHF og 

ikke i Kredsene, hvorfor vi som Kreds kun har mulighed for at ytre vores evt. utilfredshed og lignende, 

men hvor det er DHF der har den endelige beslutning.   

 

Da det henhører som en personalesag, så har vi ikke mulighed for at komme nærmere ind på hvad 

der gjorde, at vi sendte skrivelsen til DHF. Det var en skrivelse som havde været på vej rigtig mange 

gange, men som vi havde valgt at holdt tilbage, idet vi var fuldt bevidste om, at Bettina var meget 

vellidt ude hos jer i klubberne. Vi har fuld forståelse for, at nogen af jer er kede af dette skifte. Men på 

december-mødet var der den berømte ”dråbe” som fik bægeret til at flyde over. 

 

DHF foreslog i den forbindelse et konsulentskifte med Kreds 6 og da begge kredse var indforstået 

hermed, så har vi i kreds 7 nu fået Claus Rosenbom som udviklingskonsulent. 

 

Claus er i forvejen godt kendt i Kreds 7, idet han har en fortid her i Kredsen. 

 

Vi håber, at I vil tage godt imod Claus og give ham en chance for at vise sit værd ude i klubberne. 

Claus er rigtig godt i gang med de mange opgaver, hvor bl.a. den stort lancerede Beach-turnering er 

Claus fortjeneste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur i JHF / DHF 

Det er vist efterhånden ”the never ending story” 

 
Hver gang vi tror, at nu ser det ud som om vi kan nå i mål med en ny struktur, så er det glippet igen. 

Og vi tør næste ikke sige, at nu sker det! 

 
Efter at strukturmøde i DHF fik vi aftalt med Fyn/ FHF, at vi skulle sætte os sammen og finde en fælles 

løsning - Fyn, Kreds 8 og Kreds 7. Vi afholdte et møde sammen i Kolding, hvor vi var enige om stort 

set alt, - så optimismen var stor. På FHF’s bestyrelsesmøde i december ville Henrik fra Kreds 8 og jeg 

så blive inviteret for at vi kunne snakke videre. Mødet blev så desværre aflyst pga. Corona, hvorefter 

vores overraskelse var stor da vi her i starten af april hørte, at nu var Fyn i gang med at lave en aftale 

med Sjælland/ HRØ. Aftalen med Fyn involverede ikke alene Kreds 8 og 7 men hele JHF, hvorfor vi i 

Jylland nu igen er gået i gang med strukturdebatten. 

  
Til forskel fra tidligere så har vi nu aftalt nogle spilleregler for at kunne tage nogle beslutninger.  

Fremadrettet så kan der tages beslutninger med 2/3 flertal, sådan der ikke er nogen i 

beslutningsarbejdet der kan nedlægge veto. 

Med de nye spilleregler så er der i Jylland blevet taget følgende beslutninger: 

- Håndbolden i DK skal opdeles i 4 regioner 

- Det skal tilstræbes at de 4 regioner medlemsmæssigt bliver nogenlunde lige store. 

- JHF afskaffes så at der fremadrette kun vil være 2 lag. 

- Regionerne skal have økonomisk selvstændighed, men hvor der tilstræbes en harmonisering 

af priserne 

- At der oprettes en fond for at kunne hjælpe regioner med særlige behov 

- Fyn kan ikke fortsætte som selvstændig region. 

- Der ønskes en fælles HR / Jura afdelingen til servicering af regioner og DHF 

- At strukturændringerne bør komme i mindre bidder, idet vi ellers frygter at omvæltningen bliver 

for stor på en gang. Erfaringerne undervejs håber vi vil give en bedre og mere smidig 

overgang til en ny struktur. 

 
Men der er fortsat mange forhold, som vi med fordel kan få taget en fælles holdning til i Jylland, før 

DHF igen indkalder til overordnet strukturmøde.  Derfor tilstræber vi at afholde endnu et strukturmøde 

i Jylland i løbet af de næste par uger. Når vi ikke i DHF har kunnet fremstå som et samlet og enigt 

Jylland, så har det været svært at kunne få ændret strukturen. En ændring af strukturen vil aldrig 

kunne ske med alles 100% opbakning. Men når vi er enige i Jylland, så står vi rigtig stærkt. 

 
Indstillingen følger de beslutninger vi de forgange år har truffet på Kredsgeneralforsamlingerne, og 

derfor håber vi selvfølgelig fortsat på jeres opbakning. 

 
Til slut vil jeg gerne takke vores udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer for deres store indsats / 

arbejde i det forgangne år. Vi håber at i også i fremtiden vil være med til at sikre håndbolden de 

bedste vilkår i vores område. 

Også en stor tak skal lyde til medarbejderne på Kredskontoret, der på trods af den svære situation 

hele tiden har været positive og engagerede for at få tingene til at hænge sammen. Tak for det! 

 

Finn P. Hansen 

Kredsformand  


