
Formandens beretning 2021 

 

Indledning: 

Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til generalforsamling i JHF Kreds 1, dette 
rettidig, da det ikke er så længe siden vi var samlet sidst – samtidig med, at det er min første 
generalforsamling som formand. Det er dog i sig selv er ikke noget specielt. 

Men det som er specielt er, at vi står med en åben dør til normale tider igen – dette efter 2 år 
med corona som ”modspiller i bogstavelig forstand”.  

Så derfor glæder jeg mig, på vegne af vores sport, at vi kan åbne op for en normal sæson, når 
vi starter op igen efter sommerferien.  

Bestyrelsens virke: 
Med de tider vi har været igennem, har alle udvalg været på overarbejde, mange teams 
møder er afholdt, nogle ad-hoc – da det har været nødvendigt at træffe hurtige tunge 
beslutninger, for at vi har kunnet efterleve de restriktioner, der til tider kom som perler på en 
snor fra myndighederne. 

Specielt turneringsudvalget har stået for skud – her er der trukket store veksler, da man hele 
tiden har skullet omstille sig – og melde nye kedelige forhold ud til klubberne – men alt 
sammen en nødvendighed. 

Den tid vi har været igennem, har også betydet, at vi har måtte tænke innovativt i vores 
arbejde – her tænker jeg specielt på uddannelsesudvalget – her er opstået nye begreber som 
”online kurser” og dette med stor succes  

De detaljerede udvalgsberetninger følger senere i vores dagsorden – jeg vil dog tillade mig 
her i formandens beretning at fremhæve 2 forhold: 

• Dommersituationen  
• Vores økonomiske situation  

Dommersituationen: 
I mange år har vi her i kreds 1 hørt fra andre kredse – om begrebet ”døm selv kampe”, som 
værende helt normalt og noget der forekom weekend efter weekend.  

Dette har vi aldrig kendt til her i vores kreds – dette fordi der altid har været lavet et stykke 
førsteklasses dommerarbejde med rekruttering, fastholdelse etc. af de siddende 
dommerudvalg gennem tiderne – ligesom vores Dommerklubber i kredsen er med til at sikre 
disse forhold. 

Men begrebet ”døm selv kampe” er så småt begyndt at snige sig ind på os i Kreds 1 – og det 
rør ved vores stolthed – men hvorfor har vi ikke kunnet fastholde vores gode traditioner som 
værende en af de kredse, der altid har haft dommere nok? 



Jeg vil gerne understrege, at jeg har stor respekt for alle de dommere, der weekend efter 
weekend yder en kæmpe indsats sammen med vores dommerpåsætter, med at få tingene til 
at gå op i en højere enhed ude i hallerne  

Noget af det som går galt er, at vores dommertrup bliver ældre og ældre – men jeg vil endnu 
engang understrege, vi har brug for alle uanset alder og køn og jeg har dyb respekt for jeres 
indsats. 

Hvad kan vi gøre? Eller med andre ord, hvad gør vi? – som jeg har nævnt tidligere er udvalgene 
på overarbejde – dette gælder også det siddende dommerudvalg, som virkelig kæmper en 
brag kamp – dette specielt med uddannelse, fastholdelse og vejledning af nye unge dommer 
– i denne skrivende stund har vi i år ny uddannet 19 nye dommere – og der er brug for alle.  

Hvordan kan vi hjælpe hinanden – her mener jeg træner/leder, forældre, ledelsen ude i 
klubberne og os i Kredsledelsen og for den sags skyld hele Håndbold Danmark – hvordan 
hjælper vi hinanden med at sikre, at der er gang i dommeruddannelserne og rekruttering og 
sidst men ikke mindst fastholdelse.  

Mit næste afsnit ville jeg helst have været foruden – ved indgangen til sæsonen havde Mathias 
uddannet et nyt klud unge dommere – som var klar og friske til at starte op med 
dommergerningen.  

Men efter kort tid kom en af de lovende dommere til Mathias og meddelte, at vedkommende 
ikke ønskede at fortsætte og ville stoppe. 

Begrundelse var, at vedkommende ikke ville lægge krop og øre  til de verbale og beskidte 
bemærkninger fra trænere og ikke mindst fra forældre på sidelinjen. 

Dette er dybt tragisk og en utilgivelige opførelse af voksne mennesker. 

Mit budskab er derfor – vi har alle, det være sig trænere, klubber, forældre, alle et kæmpe 
ansvar for at tage godt imod nye og ikke rutinerede dommer, i stedet for at modarbejde dem, 
så hjælp dem på rette vej. Det er ude på halgulvet, at det skal sikres, at nye dommere får en 
god oplevelse.  

Hvis ikke vi i fælles front får vendt denne trend – ja jeg behøver vel ikke at redegøre yderligere 
for konsekvensen!! – ”den er rimelig skudsikker” 

 

Økonomi i JHF Kreds 1  
Igennem rigtig mange år og med god kredsledelse er der sparet lidt op på kontoen, som 
kassemester Niels Peter lidt senere vil redegøre for.  

I lighed med sidste år kommer vi ud af året med et kontrolleret underskud på kr. 316.960 – 
dette er affødt af, at vi giver en rabat på kr. 900,- pr. tilmeldte hold. 

Det vil selvfølgelig ikke vare ved evigt, ej heller med den kasse beholdning vi har – måske det 
vil gentage sig et år mere eller to.  



Når vi giver rabat som tidligere meldt ud – er det jo fordi vi står overfor en struktur og 
organisationsændring i Dansk Håndbold. Vi har med jeres accept fra tidligere valgt, at dette 
er en god måde at tilbagebetale lidt af kassebeholdningen til Kreds 1 klubberne på.  

Men det har jo også en bagside – I skal derfor være meget opmærksomme på, at tiderne vil 
ændre sig – at der om et års tid eller to, forventes at prisen stiger til et normalt niveau. 

Strukturændringer: 
Opgaven begynder at tage form – måske ikke i det tempo som ville være ønskeligt – men der 
er nu taget formelle beslutninger – blandt andet er det besluttet at ansætte en fuldtids 
projektleder, som får til opgave, at føre strukturændringen ud i livet – i denne skrivende stund 
pågår der ansættelsessamtaler med kandidatfeltet.  

Styregruppen er i arbejdstøjet, ligesom der er nedsat en 4 – 5 arbejdsgrupper med hver deres 
ansvarsområder  

Så nu tør jeg godt love, at der om et par år, ser anderledes ud i Håndbold Danmark  

Medlemstal: 

Vi hverken vokser eller ”styrtbløder” jeg vil vælge at bruge ordret ”status quo”  

Der er selvfølgelig et ordsprog der siger, at status quo = tilbagegang – jeg vil dog gerne 
understrege, at jeg er stolt af, at vi kan holde niveauet i denne svære tid.  

Medlemsresultatet vidner om, at der bliver lavet et stykke fantastisk klubarbejde rundt 
omkring i klubberne  

Ligesom der fra DHFs udviklingsafdeling bliver brugt mange kræfter på at forske, udvikling af 
nye tilbud og tiltag  

Så jeg er sikker på at vores sport kan udvikle sig i årene fremover  

 

Hædersbevisninger: 

• Lederpokalen Skænket af Spar Nord Bank  Morten Lund AHK 
• Dommerpokalen Skænket af Spar Nord Bank  Bent Bengtson Gistrup  

Afslutning: 

Jeg vil gerne rette en stor tak til personalet på kredskontoret for et godt og konstruktivt 
arbejde. I er altid klar, når vi kalder, tiderne er ikke de letteste, men I klør på, om det er i 
forhold til at service os i bestyrelsen eller klubberne. 

Tak til min bestyrelse, for et godt samarbejde, vi har arbejdet intens med hver vores område, 
med den tid vi er i – ja så skal vi af og til traffe nogle tunge beslutninger som ikke altid er lige 
populært, men det er vores lod ! 



Vores konsulent Jens er også på overarbejde, tak Jens for den store arbejdsindsats du lægger 
for dagen. Der er også mange bump på vejen i dit arbejde i disse tider, men du har et fantastisk 
samarbejde med klubberne, som vi alle værdsætter meget højt.  

Tak til kreds 2 og 4 for vores gode samarbejde vi har omkring blandt andet kontorfællesskabet 
– vi arbejder rigtig godt sammen, hvilket er til gavn for vores kredse. Med vores samarbejde 
er vi klar til de nye tider der venter os med den nye struktur, jeg tør godt at sige, at vi er et 
skridt foran den øvrige del af Håndbold Danmark i den retning. 

De mange frivillige leder, trænere, holdledere, tak til alle i klubberne, det er jeres fortjeneste, 
at vi holder dampen oppe og at vi alle trygt kan se fremtiden i møde – tak alle sammen  

TAK  

 

Peter Jensen, 

Kredsformand 


