
Beretning fra Børne-/ungdomsudvalget 2020/2021 

 

 

En meget anderledes sæson er slut.  Eller er den? I skrivende stund vides ikke om sæsonen forlænges eller afsluttes. 

Hvad der er bedst for håndbolden, er svært at gisne om, men jo hurtige vi kan komme i gang, jo bedre. Det kan blive 

en kamp for de fleste foreninger at få spillerne retur, når der igen kan spilles håndbold, da man under nedlukningen, 

måske har fundet andre aktiviteter.  

 

Der er rigtig mange foreninger, som gør og har gjort, et fremragende stykke arbejde her gennem covid-19 perioden, 

og som har haft mange tiltag for at bibeholde spillerne og interessen til spillet & klubberne.  

Tusind tak for dét store arbejde, som jeg virkelig håber bærer frugt for jeres foreninger her ved opstarten i efteråret. 

 

Det har været småt med tiltag i BUU kreds 7. Der har været afholdt enkelte totalstævner, men ellers har det meste 

været aflyst. Vores succesfulde overnatningsstævne for de mindste U-9 & U-11 spillere, som skulle have været 

afholdt i Tønder blev aflyst. Vores traditionsrige Julestævne samt Beachstævnerne i Holsted måtte ligeledes aflyses. 

Så overordnet har det ikke været et år med mange tiltag, hverken gamle som nye! 

 

Det blev også året hvor vores udviklingskonsulent, Bettina Sparvath byttede område/kreds med Claus Rosenbom-

Jessen. Jeg vil her gerne sige Bettina, Tusind Tak for indsatsen her i kreds 7. Der er ingen tvivl om at din iver, dit 

humør, dit gå på mod og ikke mindst din passion for håndbolden, er noget alle foreningerne her i kredsen vil huske 

dig for. Tak for dit arrangement her i BUU og tak fordi du insisterede på at lave et overnatningsstævne i Tønder – Det 

var en kæmpe succes  . Lykke til, i dit nye job i kreds 6. 

 

Claus, velkommen til. Håber du falder til her i sydvest. Vi vil glæde os til samarbejdet. 

 

Kunne din klub tænke sig at afholde et børne arrangement, natstævne, aftenbold, kursus eller lign. Så henvend dig 

gerne til Claus Rosenbom-Jessen for yderlige information og evt. hjælp til at komme i gang.  

 

Denne beretning bliver den sidste fra min side. Efter 10 dejlige, spændende og lærerige år i  

BUU-formandsstolen, giver jeg nu pladsen videre. Jeg håber og ønsker alt det bedste for den nye formand og de evt. 

nye medlemmer der måtte komme til. 

 

 Slutteligt vil jeg gerne takke for samarbejdet med kontoret i vejen, samt kollegaerne i bestyrelsen.  

 

 

Klaus Svendsen 

Børne- og/ungdomsudvalgsformand 

 


