
Beretning BUU 2021-22 
 
 
Igen skal der skrives beretning til en Kredsgeneralforsamling, og det har jeg jo gjort en hel del gange. Jeg 
gør det med glæde hver gang, da der altid er så meget positivt at skive om. Det er en fornøjelse at have med 
Børnehåndbold at gøre, især når vi, gang på gang, møder så mange positive børn og voksne. 
Der har dog også her været nogle udfordringer på det seneste, når vi tænker på Covid-19. 
Til trods for disse udfordringer arbejdes der rigtig meget i de mange foreninger her i kredsen for at alle skal 
have nogle gode oplevelser med håndboldsporten. Samtidig arbejder vi også i kredsen for at det skal lykkes, 
og tilsammen skulle det gerne udmønte sig i mange gode tiltag og tilbud til alle. 
  
Når vi kigger ca. et år tilbage blev vi desværre nødt til at aflyse vore overnatningsstævner og 
evalueringsmødet med foreningerne. 
 
Vi startede op efter sommerferien med at afholde vores traditionsrige Inspirationsarrangement i Vojens. Det 
blev afholdt d. 11. september med 38 deltagere. Som så mange gange før var der på programmet noget 
praktisk og derefter informationer om den kommende sæson. 
Det var igen et godt arrangement, hvor Katrine Hansen (Trille Trolle instruktør, medlem af BUU i kreds 8, 
Karavanefører m.m.) var instruktør og på bedste vis gav deltagerne 100 øvelser, som kunne bruges i 
træningen hjemme i foreningerne.  
Desuden var der, som tidligere skrevet, informationer om den kommende sæson. Det er en stor fordel for os 
at kunne give disse informationer, når vi har deltagerne såkaldt ”face to face”. Derved kan der også stilles 
oplysende spørgsmål, og vi kan præsentere vores tilbud og aktiviteter på en tilfredsstillende måde. 
 
U-13 Træffet, som vi afholder i Vojens i samarbejde med Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole er altid en 
stor succes. Det afholdes i weekenden op til efterårsferien – fra fredag til søndag - og deltagerne har stor 
mulighed for selvfølgelig at spille håndbold men også prøve andre aktiviteter, såsom at skøjte, at være i 
svømmehal m.m. Det sociale er også i højsædet, og jeg vil gerne her rette en stor tak til Vojens Gymnastik 
og Idrætsefterskole for det store arbejde og deres engagement, som de lægger i det, således at alle får en 
god oplevelse og måske et minde for livet. 
 
I skrivende stund har der været tilmeldt 415 hold til vore Totalhåndboldstævner med U6, U7 og U8. 
Vi har enkelte gange været nødt til at aflyse eller flytte stævner, og her igen er det coronaen, der spiller ind. 
Vi mangler jo Finalestævnerne, som afholdes midt i marts måned, nærmere betegnet d. 12. marts. Som 
sædvanlig afholder vi 3 stævner fordelt geografisk i kredsen. 
 
 
Håndboldkaravanen. Et meget godt og populært koncept, der tilbydes i samarbejde med skoler, og som år 
efter år viser, at der kommer flere håndboldspillere til foreningerne. 
Der har været 16 besøg her i kredsen, 
Håndboldskolerne, hvor det lykkedes at få 13 op at stå. Det er da noget af en solstrålehistorie, hvis man 
tænker på, hvilke udfordringer der har været. 
Beach Handball: Hvis man tænker på at der i 2019 var 151 hold tilmeldt, i 2020 blev det hele aflyst, og i 
2021 var der 207 hold. Det er da meget imponerende og tyder på, at Beach stævnerne i Kreds 8 er noget 
man ser frem til og meget gerne vil deltage i.  
Her skal der også lyde en stor tak til gruppen, der arrangerer stævnerne og selvfølgelig også til 
arrangørforeningerne. Uden dem kunne vi slet ikke gennemføre stævnerne, og det gælder jo lige fra U9 til 
Oldies. 
Trille Trolle kurser. Der har været afholdt to kurser. Det ene med 21 deltagere, og det andet med 36 
tilmeldte.  
Nogle vil måske spørge hvad Trille Trolle konceptet er? 
Det er nærmere betegnet: 
 

 Et træningstilbud til U-5 (2-5 år), hvor forældre/bedsteforældre er med børnene på gulvet 

 Et træningstilbud som bygger på gode erfaringer fra de klubber, der har arbejdet med denne 
målgruppe igennem flere år 



 

 

 Et træningstilbud hvor alle aktiviteter tager deres udgangspunkt i små historier fra de to troldes 
univers, og på den måde kan historierne være med til at skabe en sjov og legende indgangsvinkel til 
trænings-aktiviteterne 

 Et træningstilbud hvor motorik, bold og begejstring er i højsædet. 

 
Det er så at sige grobunden i en forening, hvor børnene senere skal spille U6, derefter U7 og U8 og så 
videre opefter. Forhåbentlig er dette starten på et godt håndbold-virke.  
 
 
                                                                                                                                                                                                   
Til sidst skal der her lyde en meget stor tak til alle, som jeg har samarbejdet med i den forløbne sæson. 
Alle i hallerne, foreningerne og andre håndboldinteresserede. Uden jer var der ikke håndbold- aktiviteter at 
tilbyde. 
Der skal også lyde en meget stor tak til Børne- og Ungeudvalget, stævneledere, kontorpersonalet, især 
Martin, som vi samarbejder mest med, kredsbestyrelsen og sidst men ikke mindst vores Udviklingskonsulent 
Carsten Glejberg. 
 
 
Trine Jepsen. 
Formand for Børne- og Ungeudvalget 
 


