
 

 

Børne -og Ungeudvalget 
 
Så kom der endelig gang i børnehåndbolden igen. I denne sæson har der 
været stævner i alle 3 områder. Desværre er der få hold i Viborg området i 
aldersgruppen U6 til U9, her har vi desværre måtte aflyse stævner. 
 
Vi har i Randers området aflyst 1 stævne grundet Corona. 
 
Marc har arbejdet hårdt på at få alle kampe afviklet lige til det sidste. 
 
I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til de klubber der har været med til at få 
afviklet stævnerne til alles tilfredsstillelse. Her skal der lyde en stor tak til trænere og 
ledere fra de forskellige klubber, som har været med til at gøre dagen til noget særligt for 
alle børnene.  
 
Der vil blive holdt afslutning/medalje stævne den 2. april i Arena Randers for U6, U7, og 
U8. 
 
Der har været afholdt en Trille Trolle dag i november på Ulvehøj, hvor der blev leget og 
hygget på tværs af klubberne og Trille Trolle kom på besøg. Der afholdes en dag mere i 
Ulstrup den 26. marts, hvor vi håber på stor deltagelse. 
 
Der har i kredsen været forsøgt afholdelse af kurser for unge trænere, men der har ikke 
været den helt store tilslutning så ærgerligt. 
 
Vi har i udvalget arbejdet lidt i blinde, for hvor skal der sættes ind. Nogle klubber er 
kommet godt i gang efter Corona andre har slet ikke fået gang i disse årgange. Vi håber 
at klubberne vil kontakte os eller Anna Heide for hjælp. 
 
JHF BUU har under Coronaen holdt en del onlinemøder for at holde hinanden opdateret 
på hvad der sker i de enkelte kredse. 
 
Jeg vil takke mit udvalg for deres arbejde, og ikke mindst skal der lyde en stor tak til 
Marc, Tom og Anna Heide for deres hjælp og opbakning til udvalget. 
 
Jeg takker for godt samarbejde i Kredsbestyrelsen. 
 
Glæder os til næste sæson. 
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