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Udviklingskonsulentens beretning til Kredsgeneralforsamling marts 2022 

 

Et kig på sidste års beretning afslørede at jeg gik ind i 2021 med håb om at 

nu var pandemien forhåbentligt ved at være ovre, og skulle ikke længere 

sætte sine spor på foreningsidrætten. Der var jeg desværre for optimistisk, og 

vi har og oplever fortsat benspænd. Men! Jeg vil nu igen iklæde mig 

(jubel)optimisthatten og håbe på at vi fremover skal koncentrere os meget 

mere om at skabe gode oplevelser på og udenfor banen end at følge med i 

hvad restriktionerne betyder for håndboldforeningen. 

 

Jeg vil også gerne gentage mig selv fra sidst og sende et kæmpe skulderklap og en stor 

anerkendelse til jer foreningsledere og trænere, der har skullet navigere i denne 

virkelighed og på trods har hængt i. Det er der mange håndboldspillere og forældre, der 

skylder jer en stor tak for! Og her får i den i hvert fald fra mig. 

 

2022 bliver året, hvor DHF lancerer det vidensgrundlag, som man ønsker børne- og 

ungdomshåndbolden skal hvile på. Det er et fundament af viden, erfaringer og 

anbefalinger, vi skal kende og forholde os til med det formål at skabe gode oplevelser 

for alle os i håndbolden – spillerne, trænerne, lederne, dommerne osv. I kommer til at 

høre meget mere til det, men jeg vil opfordre jer til at være nysgerrige på det, og ikke 

tøve med at hente hjælp hos mig, hvis I gerne vil bruge det aktivt i jeres forening.  

2022 bliver forhåbentlig også året, hvor vi kan afvikle vores sædvanlige aktiviteter med 

foreningsbesøg, netværksmøder, Håndboldkaravanen, skolestævner i totalhåndbold, 

beachhandball, Håndboldskoler, Håndboldens Dag, Five-a-side, Håndboldfitness, Trille 

Trolle, Lykkeliga mm. og få skabt en masse gode håndboldoplevelser, så I igen får flere 

chancer for at se de smil, highfives, latterbrøl og svedperler som jeres frivillige indsats 

skaber. 

 

Og husk at der er hjælp og sparring at hente til foreningsdriften og -udviklingen og 

rekrutteringen af frivillige hos undertegnede, så en opfordring til at gøre brug af den 

service, der ligger i jeres JHF-medlemskab. 

 
Anna Heide 
 
Foreningskonsulent, JHF Kreds 4 
 

 


