Børne- og Ungeudvalget
Igen i år er tidspunktet anderledes i forhold til at skrive beretning. Dog er det jo ikke det eneste, der har
været anderledes. Det er nærmest alt – over det hele – der har været påvirket af Corona pandemien. Vi har
så sandelig også været ramt i håndboldverdenen.
Der har ikke i de 25 år, hvor jeg har været med i JHF, været så mange udfordringer, og set i forhold til alle de
udmeldte restriktioner, der kom gang på gang, havde vi jo alle et ansvar for at overholde dem på bedste
måde.
Et ordsprog siger: ”Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Det kan være svært umiddelbart
at se det gode ved den forgangne sæson, men der er da enkelte ting: Vi er blevet gode til at udvise en
kæmpe forandringsparathed: Begrænsninger i forsamlings antal, begrænsede omklædningsfaciliteter,
udendørs træning og kampe er blot enkelte af de områder, hvor vi skulle tænke anderledes, og hvor vi skulle
vise stor forandringsparathed. Det er imponerende med den velvilje, der har været fra alle til at få tingene til
at lykkes – det være sig både hos spillere, trænere og ledere i foreningerne, i udvalgene og i
administrationen.
Online- møder er også et område, som vi er blevet bedre til at afholde. Det har været nødvendigt at afholde
virtuelle møder på flere niveauer: Udvalgsmøder, foreningsmøder, kurser m.m.
Heldigvis har der også været afholdt aktiviteter, kampe, stævner m.m. til trods
for restriktioner og nedlukninger, så der har været gode oplevelser - også i
hallen.
For selvom det har været svært, har der været aktivitet i mange foreninger,
der virkelig har forsøgt at fastholde medlemmerne, og man har været meget
kreative med at finde måder, hvor man kunne komme i kontakt og bevare
kontakten med spillere og andre håndbold-interesserede.
Vi har også arbejdet i udvalget, hvor vi bl.a. har afholdt en del virtuelle møder for bl.a. at koordinere og
hjælpe hinanden på flere områder: Hvad og hvordan gør vi i forhold til diverse restriktioner, sogne
nedlukninger m.m.?
Vi glæder os til, at vi kan mødes igen fysisk, men de virtuelle møder har egentlig fungeret godt.
Der er også blevet afholdt virtuelle møder i Forum for Børnehåndbold. Et meget godt tiltag, hvor alle med
interesse for Børnehåndbold kunne deltage. Disse møder har været inspirerende med gode oplæg, og
interessante med gode drøftelser og stor vidensdeling.
Børnehåndbold symposium blev også afholdt virtuelt – fordelt over 3 aftener. Der var noget for enhver, både
inspirerende, udviklende og oplysende.
Vi glæder os til mere normale forhold, hvor vi kan komme ud i hallerne igen og afholde alle de gode stævner
og aktiviteter, som vi tilbyder, blandt andet:
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Trille Trolle i Underskoven – et meget godt koncept for de 2- 5 årige.
Minihåndboldskoler for de yngste, hvor både børn og deres forældre
kan deltage.
Forskellige håndboldtræf, bl.a. U 13 træf.
Natstævner for forskellige årgange.
Midnatshåndbold bl.a. for U 11 og U 13.
Projekt Høje Piger og Drenge.
Camps.
Håndboldskoler.
Håndboldkaravanen.
Inspirationsarrangementer.
Indslusningsstævner på kortbane.
Og i sandet:
Beach Handball fra U-9 helt op til senior.

Det bliver dejligt endelig at kunne foretage de ting, som vi allerhelst vil – f.eks. at se og opleve børn og unge
få gode oplevelser med håndbold.
Vi har fortsat et meget godt samarbejde med DHF´s Børnefaggruppe og Ungefaggruppe. Repræsentanterne
fra det jyske er altid inviteret til vore møder, og ligeledes er det altid et fast punkt på dagsordenen.
Herfra skal lyde en kæmpestor tak til alle samarbejdspartnerne – både i foreningerne, på kredskontorerne og
JHF’s kontor.
Endvidere skal der lyde en stor tak til den samlede bestyrelse i JHF.
Jeg vil også takke vore udviklingskonsulenter, der i den grad gør et stort stykke arbejde for, at vi kan
gennemføre mange aktiviteter og tiltag.
Sidst men ikke mindst en stor tak til Børne-og Ungeudvalget.
Trine Jepsen
formand Børne- og ungeudvalg, JHF

