Formanden
Det har været et mærkeligt år i Dansk håndbold, hvor der stort set ikke blev spillet breddehåndbold i Danmark
pga. Covid-19
Lige som sidste sæson vil sæsonen 20-21 stå skrap i manges bevidsthed i år fremover, men ikke for det
sportslige, resultaterne, oprykkerne, nedrykkerne vinderne eller taberne, men for en sæson der blev
annulleret pga. Covid-19. En sæson som desværre vil gå over i historien.
Vi starter sæsonen ganske som planlagt med håbet om at kunne gennemføre sæsonen, men hurtigt stod det
klart at Covid-19 igen ville påvirke turneringen, nogle hold fik lov til at spille ind til jul mens senior stort set
ikke fik spillet håndbold i sæsonen.
Covid-19 har haft stor indvirkning på denne sæson ingen tvivl om det, men lad os igen tager
de positive briller på, vi har lærte en masse af sidste nedlukning så vi var meget bedre rustet
denne gang, de virtuelle platforme blev flittigt brugt både til møder men også til masser af
online kurser.
Danmark er nu ved at åbne op og det glæder mig at se håndbolden tilbage både på græs, i
sand og i hallerne. På Facebook og andre medier ser jeg dagligt glade håndboldspillere til
kampe eller træning og det glæder mit håndboldhjerte. Vi ser frem mod sæson 21/22 hvor vi tror og håber
på at vi spiller turnering, stævne m.m. som vi ”plejer”
Struktur
Sidste år kunne jeg fortælle at arbejdet omkring ny struktur også var blevet påvirket af Covid-19, men at jeg
havde et håb og en tro på at vi kunne indstille et forslag til ændring af strukturen i 2021. Sådan gik det
desværre ikke helt, men vi har i bestyrelsen arbejdet intens på at komme videre og senest har I kunne læse
at vi er blevet ”enige” om at Dansk Håndbold Forbunds struktur skal
forenkles og bestå at et hovedforbund og fire regionale forbund.
Det står endnu ikke helt klart, hvornår et forslag til en ny struktur kan
præsenteres for repræsentantskabet. Den kommende tid skal bruges på at
formulere et forslag til den administrative opbygning, økonomi m.m. Når
det er på plads, vil strukturgruppen præsentere et forslag for
repræsentantskabet.
Jeg er glad for at vi har taget første lille spadestik til en ny struktur som jeg mener bliver til gavn for
håndbolden i Danmark.
Bestyrelse og udvalg
Set fra mit perspektiv, har der igen i indeværende sæson været et godt og konstruktivt samarbejde på tværs
af udvalg, bestyrelse og ansatte, online medier har være flittigt brugt som platform og basics for vores mange
møder og opgaver, min opfattelse er at vores møder er blevet mere effektive og positivt er det at
transporttiden kan bruges på andet arbejde.
I bestyrelsen har vi haft mange gode dialoger, vi har ikke altid være helt enig det synes jeg faktisk er en styrke.
Det gode samarbejde og villigheden til at tage de rigtige beslutninger for Dansk Håndbold, har altid været i
højsædet.

Økonomi
Regnskabet viser et ”kontrolleret” underskud. Vores kasserer Allan Enevoldsen vil som sædvanlig gennemgå
nøgletallene, uddybe og gennemgå de enkelte poster på repræsentantskabsmødet.
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet.
Hjælpefonden
Der har været fondsudbetalinger på 90.000 kr. og i lighed med tidligere år har den største udbetaling her
været til kredsene til gennemførelse af Håndboldkaravanen.
På Jydsk Håndbold Forbunds hjemmeside findes fundats for Hjælpefonden. Samtidig vil jeg opfordre
foreninger og medlemmer til at undersøge de muligheder, der foreligger for at søge støtte ad denne vej.
Hædersbevisninger
Ved repræsentantskabsmødet 2020 blev følgende personer hædret med:
Årets JHF’er:
JHF ’s Kredspokal:

Sune Kjeldgaard
Ib Stenvang

Tillykke med den velfortjente hæder til jer begge.
I år har vi i bestyrelsen valgt ikke at uddele hæder til nogen bestemt personer. I år går den til alle i håndbolden,
spillere, dommere, trænere, ledere og frivillige – I har alle gjort en kæmpe indsats for håndbolden i en tid
med Corona. Vi håber I alle er klar til at vi nu skal have gang i en ”normal” hverdag igen i hallerne, sandet og
alle andre steder vi har vores aktiviteter. Vi skal hjælpes ad og stå sammen det bliver der helt sikkert brug
for!
Veteranforeningen
Veteranerne holder deres årsmøde samtidig med vores møde, så hvis nogle undrer sig over de ikke er til
stede her.
I lighed med tidligere år - Tak for den interesse, som I stadig udviser for forbundet – Tak for godt samarbejde.
Skulle der være nogle der har interessen, alderen og som ellers opfylder optagelseskravene, vil jeg anbefale
at man melder sig ind i Veteranforeningen, så tag fat i dem. Det er et herligt sted og grundlag for endnu flere
timer sammen med gode håndbold folk, hvor man kan mødes og dele håndboldoplevelser udflugter og meget
andet. Veteranforeningen afholder deres årlige årsmøde samme dag som forbundets
repræsentantskabsmøde. Jeg havde selv den store fornøjelse at deltage på udflugten til Ribe og Manø, en
dejlig tur med masse af snak og frisk luft ”tak for det”
Kontorsamarbejde
Corona medførte også at kontorsamarbejdet i JHF blev udvidet, det omhandlede ikke kun JHF-1-2-4, Heidi
var stort set ene administrativ resurse i lange periode, det resterende personale var hjemsend med
kompensation. I de perioder hvor vi forsøgte at genstarte aktiviteterne eller der kom nye restriktioner som
vi og foreningerne skulle forholde sig til, blev der også rykket tætter sammen i den administrative sektor –
tak for det!
Kontorsamarbejdet med Kreds 1-2-4 udvikler sig også i en meget positiv retning, Heidi og det øvrige personale
justerer og tilpasser på mange fronter, de yder et højt serviceniveau til alle de frivillige både ude i
foreningerne og til de politiske valgte. På mange områder arbejder administrativt på tværs af
kredsgrænserne. Beskrivelse af processer, procedurer, vidensdeling, årshjul, tjeklister og kommunikation er
nogle af de ingredienser, der er vigtige i dette arbejde med at få beskrevet det hele. Det handler også om at
finde den bedste måde at gøre tingene på, dele disse læring, erfaringer og så være opmærksom på, at man

hele tiden kan gøre det ”lidt bedre hver dag”. Effektivitet, kvalitet og trivsel er nøgleordene for at det skal
lykkes.
Hold i turnering / medlemmer
Herunder ses en statistik over antal hold som har deltaget i vinterturneringen de sidste 5 år. Statistikken viser
desværre en tilbagegang på 67 hold samlet set for hele JHF, hvilket svare til en tilbagegang på 1.75%. Der er
nok ingen der havde forventet at med nedlukninger af Danmark og håndbolden at det ikke ville smitte af på
antal hold og håndboldspillere.
Så sammen skal vi have arbejdshandskerne på og få alle tilbage til håndbolden – det håber jeg I er klar til –
på vegne af alle i JHF kan jeg sige vi er klar til at hjælpe.

Beach Handball

som en succes

Beach Handball er kommet i gang dog med restriktioner, men vi er i gang og
det er en meget positiv ting. Vi har samlet set haft mange flere hold tilmeldt
end tidligere, det bliver rigtig spændende og følge de kommende år om vi kan
bevare momentum.
Et af de nye tiltag i denne sæson har været et samlet DM kvalifikationsstævne
for ungdom i JHF-regi. Ud fra de første tilbagemeldinger lyder dette tiltag også

JHF’er i DHF’s udvalg og bestyrelse
Denne sæson er ikke nogen undtagelse. JHF har som tidligere år været bredt repræsenteret i DHF’s udvalg,
og de udpegede personer har alle bidraget til både udvalg og bestyrelser, så vi også den vej sikrer indflydelse
for vores foreninger. Det er min opfattelse, at der er et godt samarbejde mellem regioner og forbund til gavn
for dansk håndbold.
Afsluttende bemærkninger
Fremtiden er svær at spå om, men jeg håber og tror på, at det hårde arbejde, de mange initiativer, projekter
og ikke mindst de massive økonomiske investeringer, vil gavne dansk håndbold i positiv retning også i

fremtiden. Vi har et unikt produkt, som profileres rigtig meget på landsdækkende tv. Vores landshold spiller
for det meste med om medaljer, både for senior og ungdom.
Jeg håber, at statistikkerne i de kommende år viser fremgang, at vi er blevet bedre til at fastholde vores
medlemmer. Det kræver stadig hårdt arbejde.
Jeg vil gerne rette en stor tak alle jer, der har ydet en indsats for dansk
håndbold. Det er jeres fortjeneste, at håndbolden i Danmark fungerer
godt.
Tak til alle samarbejdspartnere.
En meget stor tak til personalet på kontoret i Hobro og til personalet ude i
kredsene for den kæmpe indsats I har ydet i årets løb - Tak for et godt håndbold år, dog med udfordringer
lidt større end vi normalt ser, heldigvis.
Kent Nicolajsen
Formand JHF

