
Børne-unge udvalgets beretning 

Atter er det tid for beretning, men som sidste år, er det denne gang overordentlig svært at skrive, 
fordi det endnu en gang har været et noget specielt håndboldår. Corona og nedlukninger har i den 
grad præget det sidste års tid. Den sidste årrække har vi talt meget om og kæmpet med 
medlemsnedgang, og min oplevelse var, at en del klubber i slutningen af 2019 havde fået vendt 
den negative kurve, så vi lige så stille kunne se fremskridt. Vi så for et års tid siden, at mange 
foreninger, ikke kun håndboldforeninger, blødte medlemmer, og jeg er utrolig nervøs for, at vi 
igen i denne sæson over hele linjen kommer til at miste medlemmer! Vi har alle fortsat et kæmpe 
arbejde med at få vores medlemmer ind i hallerne igen, at fastholde disse medlemmer og samtidig 
lægge et stort arbejde i at rekruttere nye medlemmer. 
 
Aktiviteter - desværre mange aflyste 
I 2021 har der, i lighed med 2020, ikke været mange aktiviteter. Vi har haft afviklet nogle 
børnestævner, men desværre også været nødt til at aflyse rigtig mange. Høje piger projektet har 
været i gang i denne sæson men også med aflysninger, og vi har ikke turdet løbe an med 
midnatsstævner eller natstævner. Beach kørte sidste sommer, og vi satser stærkt på, at der også 
til sommer bliver en masse kampe i sandet. I slutningen af marts og i april måned er der rig 
mulighed for at deltage i børnestævner, og der vil selvfølgelig være medaljer til alle til 
afslutningsstævnerne. 
 
Trille Trolle i Underskoven 
Jeg vil gerne endnu en gang gøre reklame for DHFs fantastiske koncept ”Trille og Trolle i 
Underskoven”. For nogle år siden fik alle håndboldklubber i Danmark mulighed for at kunne 
tilbyde dette DHF-træningstilbud. Konceptet er et træningstilbud til U-4 (2-5 år), hvor forældre 
eller bedsteforældre er med børnene på gulvet, og hvor motorik, bold og begejstring er i 
højsædet. Træningstilbuddet bygger på gode erfaringer fra de klubber, der har arbejdet med 
denne målgruppe igennem flere år, og alle aktiviteterne tager deres udgangspunkt i små historier 
fra de to troldes univers. På den måde kan historierne være med til at skabe en sjov og legende 
indgangsvinkel til trænings-aktiviteterne. Allerede nu er mange nordjyske klubber med på Trille-
Trolle vognen, men vi har plads til endnu flere. 

DHF har udviklet et "TROLDE-KIT" med klubmanual, instruktørvejledning, CD, skud dug og andre 
trolde-sager, der skal gøre det let for foreningen at komme i gang og skabe det gode miljø for 
denne målgruppe. En del foreninger i kreds 1 har allerede investeret i troldekittet, men skulle der 
sidde nogle, der er interesserede i at vide mere, så kontakt endelig kredsens udviklingskonsulent 
Jens Ulnits. 

 



Rekruttering af nye medlemmer 
Som skrevet tidligere har vi alle en kæmpe opgave i at få vores tabte medlemmer tilbage og med 
at rekruttere nye medlemmer. Dette kræver naturligvis først og fremmest, at der står trænere klar 
til spillerne, men det kan også betale sig at være nytænkende. Er der for eksempel nye grupper 
man kan starte håndbold for? Kan træningen arrangeres på andre måder? Nogle klubber har 
allerede fundet svarene på disse spørgsmål, og det har givet nye medlemmer (og for nogles 
vedkommende mange af dem). Mit råd er, at man søger inspiration dels hos andre klubber og dels 
hos vores konsulent Jens og i kredsbestyrelsen. Mit håb er, at hvis man har fået en god idé, så 
deler man ud af denne, så andre også kan få glæde af den. Det er til alles gavn, at der kommer 
mange nye håndboldspillere. 

En stor tak 
Jeg vil gerne sende en stor tak til alle BUUs samarbejdspartnere, ingen nævnt ingen glemt ���� 

Derudover vil jeg gerne takke alle jer frivillige i kredsens håndboldforeninger. I gør et kæmpe 
arbejde for at holde skruen lige i vandet og få jeres forening gennem alle de udfordringer, corona 
og nedlukning har givet. Bliv ved med at kæmpe, vi skal nok komme ud på den anden side. 
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