
 

Beretning Børne- og Ungeudvalget JHF kreds 6 2020 
 
Så kom tiden, hvor der skulle skrives beretning for året 2020 som på alle  
områder blev et helt andet år end man kunne have ønsket sig for håndbolden  
og mon ikke også på alle andre områder i hvert enkelt menneskes  
liv/hverdag – Corona gjorde sit indtog og satte alle foreningsrelaterede  
aktiviteter for bredden på pause – og dermed også Håndbolden.  
 
Vi kom godt fra start i 2020 med meget højt aktivitetsniveau på alle områder – Trille og Trolle 
Håndbold i forenings- og daginstitutionsregi, Totalhåndbold, Kortbane, Turnering og  
Håndboldkaravaner, men vi havde ingen anelse om, hvad der ventede os…. 
 

Der var fuldt tryk på alle stævner afviklet for U5-U8           
på Totalhåndboldbanen, Indslusningsstævner for U9 og 
suppleringsstævner for U10, U11 og U13 på Kortbanen.  
 
Mange hold var tilmeldt til stævnerne og man kunne for-
nemme glæde, begejstring, udvikling, engagement – 
gode oplevelser – til alle stævner.  
 
En stor glæde var at se antallet af børn og unge, synede 
klart af, at vi i JHF kreds 6 har rigtig mange i disse år-

gange, som spiller håndbold. Også på trænersiden syner det godt - når man kiggede rundt 
på de enkelte hold/foreninger, var der flere trænere omkring børnene, flere gengangere, 
men også nye, som jo er en forudsætning for, at vi kan fortsætte håndbold spillet i Danmark 
også i årerne fremover.  
 
Lige inden vores afsluttende stævner/arrangementer kom så d. 11. marts 2020, hvor Dan-
mark lukkede ned, og dette betød, at det ikke blev muligt at afvikle de traditionsmæssige 
Afslutningsstævner for U5-U8 og Medaljestævnerne for U9-U13 dette til stor ærgrelse for 
os, men mon ikke mest for børnene og de unge? 
 
Efter sommerpausen skulle vi have fat i håndbolden igen og det fik vi, trods restriktioner og 
forsamlingsantal/forbud.  
 
Vi fik udarbejdet forskellige set-up i forhold til forsamlingsantal på 50 og 100 mhp at kunne 
afvikle stævner i BUU-regi.  
 
Vi fik i perioden oktober – december afviklet 3 stævneweekender med et forsamlingsloft på 
50 personer i hallen – og sikke en succes. 
 
For afviklingen betød dette en del ekstra arbejde for de arrangerende foreninger og hold nu 
fast, hvor var I bare gode – der var styr på alt og alle havde stor interesse i at skabe den 
bedste dag for børnene under de forudsætninger som nu var muligt – Tusind tak for et fan-
tastisk stykke arbejde. 
 
Det var tydeligt, at der rundt i vores kreds var store forskelle i forhold til udviklingen af Corona 
og det svingede en del – derfor viste det sig også, at vi havde færre antal tilmeldte hold og 
nogle gange kom der også sene afbud.  
 



 

 

I skal vide, at vi har så stor respekt for det ansvar, I i foreningerne, har taget, både i forhold 
til afvikling af stævner og til at melde afbud, når tingene i jeres områder udviklede sig – 
Samfundssind af høj klasse! 
 
Corona tog igen for alvor fat i løbet af december måned 2020 og Danmark lukkede igen ned 
og dermed også Håndbolden. Denne nedlukning hænger forsat over os, i skrivende stund, 
februar 2021.  
 
Derfor er spørgsmålene mange: Hvordan får vi åbnet håndbolden op igen, når det bliver 
muligt? Er Børne- og Unge håndbold udelukkende en indendørsaktivitet? Behov for alterna-
tive spilformer, underlag m.m.? Behov for genrekruttering af børn og trænere (mon de 
voksne har fundet nye interesseområder i løbet af nedlukningen?) - hvordan? Hvad har for-
eningerne i JHF kreds 6 behov for hjælp til fra Børne- og Ungeudvalget i al almindelighed 
og i forbindelse med genåbningen?  
 
Vi håber meget, at vi med de virtuelle foreningsmøder kan få besvaret nogle af disse spørgs-
mål og derudover hører vi altid gerne fra jer – således at vi sammen kan gøre en forskel, 
genstarte og udvikle Børne- og Ungehåndbolden i vores område.  
 
Vi har i Børne- og Ungeudvalget også haft et fokus på vores strategimateriale. Vi har valgt 
at foretage en revision af materialet, da vi vurderede, at der er i den kommende tid er behov 
for fokus på kerneprodukterne, genstart af håndbolden, rekruttering og fastholdelse og der-
med må nye projekter/koncepter vige pladsen. De nye initiativer er ikke afskrevet, men sat 
på en ide liste, som kan tages ind, når tiden og overskuddet er til det.  
 
I Børne- og Ungeudvalget vil vi gerne sige tak for samarbejdet og engagementet til alle 
foreninger, de frivillige, trænere, børn og unge og deres forældre – uden jer kunne Håndbold 
i JHF kreds 6 slet ikke lade sig at gøre.  
 
Vi glæder os til, at tingene igen normaliseres og vi igen kan mødes ude i hallerne, hvor vi 
gør den absolut største forskel for børnene og de unge – sikring af de gode oplevelser.  
 
 
Til sidst vil jeg sige mit udvalg, Mie, Malene, Tricia og Tina, tusind tak for året 2020 – et år, 
som blev udfordrende både i forhold til håndbolden, men også i forhold til afvikling af møder 

– fagre virtuelle verden       

 
Derudover skal lyder en stor tak for samarbejdet til konsulenten, bestyrelsen og specielt til 
kredskontoret, hvor Lisbeth udgør en stor del af Børne- og Ungeområdet i kredsen.  
 
 
Venlig hilsen 
Heidi Zacho Daugaard 
Formand for Børne- & Ungeudvalget 
 
 
                                      
 


