
 

 

Formandens beretning 

Covid 19, Delta og Omikron, ja kært barn har mange navne. Problemet er blot, 

at det ikke var et kært barn. 

 

Bedst som vi troede, at vi i løbet af sommeren og efteråret var i normal 

gænge efter en Corona præget sæson, så blev Danmark atter ramt af 

pandemien og vi måtte atter have fat i den tidligere drejebog for at håndtere 

situationen. Men forudsætningerne i drejebogen var også ændret i takt med 

at coronaen udviklede sig. Derfor måtte der hele tiden justeres og tilrettes de 

nationale retningslinjer, som blev udstukket. 

 

 
 

I starten af 2021, hvor alt håndbold var på stand by, måtte de enkelte kredse og Jydsk 

Håndbold Forbund træffe en beslutning om, hvorvidt vi skulle annullere udsendelse af 

turnerings-opkrævningen for 1. halvår af 2021. Der var bred enighed om, at vi ikke skulle 

opkræve turneringsgebyr – og det har selvfølgelig haft en regnskabsmæssig 

konsekvens for Kreds 4, ja for alle kredse i Jylland. Jeg henviser til det særskilte 

regnskab, som præsenteres på generalforsamlingen, men hvis det var skrevet i farver, 

så ville den røde farve være dominerende. 

 

Vi fik dog genoptaget turneringen og det meste af efteråret har vi kunnet afvikle kampe, 

dog med respekt for, at nogle hold blev ramt af Corona og dermed måtte udsætte 

kampene. 

 

Det er med stor respekt at jeg har kunnet konstatere, at foreningslivet har været i gang 

på trods af de mange forhindringer. Samtidig må vi også konstatere, at en del 

medlemmer har forladt håndboldsporten. På trods af, at Dansk Håndbold Forbund 

sammen med Dansk Idrætsforbund gennem 4 år lavede en målrettet indsats med 

”Knæk Kurven”, så har det ikke kunnet forhindre medlemstilbagegangen. Med Coronaen 

oven i hatten, så er tilbagegangen fortsat efter afslutningen af ”Knæk Kurven ”-

kampagnen. Således er antallet af medlemmer i Jylland faldet med ca. 9% fra 2020 til 

2021. Når vi måler på antal af hold, så plejer der at være en mindre stigning i perioden 

før jul til efter jul. Vi har i Kreds 4 en stigning på 9 hold til 422 hold ved årsskiftet og 

ligger på niveau med de øvrige kredse i stigning i antal hold. Jeg håber og tror på, at vi 

med normale forhold kan øge dette antal i løbet af indeværende år. 

 

Der har igennem lang tid været tiltag til at finde en ny struktur i dansk håndbold. 

Således har vi afholdt en række møder for at finde den rigtige og nutidige 



 

 

struktur, som skal gælde for hele håndbold-Danmark. Det er ikke en let opgave, 

kan jeg understrege. Der er igangværende samtaler med ansøgere til stilling 

som projektleder for arbejdsprocessen med forventet ansættelse i foråret 2022. 

Projektet forventes afsluttet indenfor de kommende 2 år. 

 

Men der kommer til at ske nogle ændringer inden de 2 år er gået. Der er tale om en 

løbende proces, hvor tingene skal ske i den rigtige rækkefølge og være på plads. Vi 

sigter efter at organisationsstrukturen er på plads medio 2023 og herefter skal 

projektlederen få tingene til at ”fald i hak” efterfølgende. 

 

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at kredsbestyrelsen i Kreds 4 synes at 

processen går alt for langsom. Vi har talt om – og arbejdet med strukturændringen i flere 

år uden at der er realiseret nogen ændringer. Vi sidder derfor i venteposition, og det er 

et vakuum, hvor der er for meget tomgang, da vi alle ved, at der er ændringer lige om 

hjørnet. Vi har derfor opfordret til, at der laves en tidsplan, så vi kender omfanget af 

dette vakuum og dermed muligheder for at agere i hverdagen. Der er nogle 

bestyrelsesmedlemmer rundt omkring i kredsbestyrelserne, som ønsker at stoppe når 

den nye struktur er på plads – og der er forhåbentlig også nye, som står på spring, når 

strukturen er gennemført. Derfor bør vi f.eks. kunne påbegynde strukturændringen ved 

at sammenlægge kredsene allerede midt på året, så bestyrelserne er på plads og 

målrettet indsats og tiltag kan planlægges. Det skylder vi både foreningerne og 

bestyrelsesmedlemmer, både nuværende og kommende. 

 

Jeg kan oplyse, at samarbejdet mellem Kreds 1, 2 og 4 har fungeret særdeles godt 

siden vi etablerede dette samarbejde, som er sket både administrativt og politisk. Vi er 

derfor godt forberedte på den nye struktur, hvor de 3 kredse bliver lagt sammen til én 

region. Det kan derfor ikke gå for hurtigt at lave ændringen. 

 

Jeg vil takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde gennem året. Der har 

været en del Corona relaterede udfordringer, som er løst med det gode samarbejde. Tak 

til bestyrelserne i Kreds 1 og 2 for godt samarbejde, ligesom kontoret i Hobro skal have 

stor ros for den store tilpasning til situationen med løbende opdateringer, aflysning af 

håndbold, flytning af kampe og delvis hjemsendelse. Det har været en stor udfordring, 

som er løst til alles tilfredshed. Det er også en fornøjelse at have vores 

udviklingskonsulent, Anna Heide, tilbage efter endt barsel. Hun er om nogen 

kontaktknudepunktet mellem Kredsen og foreningerne – og hun står klar til at hjælpe 

foreningerne med råd, vejledning og hjælp. Så brug hende! 

 

Randers, den 23. februar 2022 

Poul Wrang 

kredsformand 
 

 


