
Orientering fra udviklingskonsulenten 

11. januar havde Idom-Råsted, Skjern Håndbold, Ikast f.S., Bøvling-Tangsø, Vorgod Barde 

MOF, Hauge GIF og Borris GUF åbnet hallerne for medlemmer og interesserede i forbin-

delse med Håndboldens Dag. Det var en fornøjelse at besøge foreningerne og se det fæl-

lesskab der blomster, og at håndbolden kan meget mere end alm. træning og kampe. Be-

væg Dig For Livet-Håndbold sluttede pr. 31/12 2020, så hvordan Håndboldens Dag fremad-

rettet bliver afviklet, arbejdes der pt. på. Motionshåndboldtilbuddene Five-A-Side og Hånd-

boldfitness  

I januar havde jeg som konsulent gode snakke med foreningerne om medlemsindberetning 

og hvordan vi sikrer den bliver så præcis som mulig. Både hos Kredsen og i DHF vil vi gerne, 

at I får alle jeres medlemmer registreret korrekt. Det stiller jer bedre over for sponsorer, i 

forbindelse med halfordelingsmøder og når der fordeles midler til faciliteter. Især i en tid, 

hvor der er meget fokus på udendørsfaciliteter. 

En af fokuspunkterne i årets første måneder var at besøge vores Trille&Trolle tilbud for de 

to-fem årige, som findes rundt omkring i kredsen. Her var sparring omkring optimering af 

tilbuddet og rekrutteringsevent på dagsorden. Ligesom Åben Skole, der bygger bro mellem 

skolerne og lokalområdet, kommer man fremadrettet også til at have fokus på Åben dags-

tilbud. Det vil give nye og gode muligheder for at rekruttere endnu flere medlemmer allerede 

i børnehavealderen.   

Under nedlukningen var fokus på at stå til rådighed for de foreninger, der havde brug for 

sparring eller hjælp i forhold til kommunale udfordringer, økonomi eller andet man ikke var 

vant til at stå med som forening.  

Ønsket om at udbrede Beach Handball gennem samarbejder med foreninger og skoler, gled 

også ud i sandet ligesom Beach sæsonen og de DHF Håndboldskoler, der skulle have været 

afviklet, også måtte aflyses.  

I perioden medio april til ultimo juli var jeg delvist hjemsendt. 

Håndboldkaravanerne blev afviklet i august og september. Meget stor ros til karavanefører 

Magnus, som var en virkelig god inspirator og havde børnenes opmærksomhed fra første 

fløjt. Men endnu større ros til alle I foreninger, der var fleksible og havde ja-hatten på. Æn-

dringer i programmet, små hold og masser af afspritning var en forudsætning for, at I kunne 

vise håndbolden frem for de lokale børn. Fedt I havde lyst!   

Oversigt over karavaneafviklinger i 2020 

Forening: 

Resen KFUM 

Ikast f. S. 

Langhøj Håndbold 

Troldhede GIF 

Borris GUF 

KLG Håndbold 

Idom-Råsted IF 



Tarm-Foersum GF 

Rækker Mølle Håndbold 

Vorgod-Barde motion og fritid 

Spjald Fritid 

Thyborøn Fritid 

Harboøre IF 

Bøvling UF/Tangsø FS 

Mejrup GUF 

Struer Håndbold 

 

Godt 1900 børn var i år gennem håndboldkaravanen, hvilket må siges at være tilfredsstil-

lende, når holdene var mindre end de plejer pga., klasserne var isolerede mange steder.  

Meget af foreningernes fokus i efteråret 2020 var på at overholde restriktioner i forbindelse 

med træning og kampafvikling. Igen – Hatten af for at I har taget kampen op og skabt så 

gode rammer som muligt i jeres lokale haller, så både spillere, frivillige og tilskuere har følt 

sig trygge.  

Pga. de mange ekstra opgaver i driften af foreningerne, har der forståeligt nok, ikke været 

så meget fokus på udvikling i foreningerne i løbet af 2020. Men det er vigtigt at understrege, 

at ingen forening er for stor eller for lille til at udvikle sig, og at udviklingskonsulenten står 

klar med gratis hjælp til sparring, udvikling og facilitering af processen.  

Vi ser frem mod et forår og en sommer med masser af aktiviteter inden- og udendørs, hvor 

fællesskabet og de gode stunder forhåbentlig kommer tilbage med fuld kraft, og ind et efterår 

med en opstart der gerne skulle ligne normalen. Håndboldkaravanen bliver et vigtigt rekrut-

teringsværktøj, og jeg, udviklingskonsulenten, står selvfølgelig også til rådighed i forhold til 

arbejdet med at genrekruttere ungdoms- og seniorspillere. Så giv lyd, hvis I har brug for 

hjælp til disse opgaver også.  

Husk – Jeg er til for jeres skyld.  

 

Andreas Kronborg 
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