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eg havde ikke i min vildeste fantasi troet at vi skulle igennem endnu et corona år – men det er 
sket. Derfor kommer jeg heller ikke med nogle forudsigelser om næste sæson – i hvert fald ikke på 
det område. På de sociale medier florerer der i forvejen rigeligt med selvbestaltede virologer���� 

Men mere er blevet gennemført i 2021 og det skyldes primært jer ude i foreningerne og så et 
kredskontor, som bare har ligget vandret(talemåde, de sover ikke på skrivebordene), men også de 
folk I ude i klubberne ikke altid har ansigt på – vores idrætspolitikere, som arbejder frivilligt som 
Jer, og som har været i allerhøjeste beredskab, klar til at ændre og rette til, når det var 
nødvendigt. 

Ligesom sidste år lader jeg de normale punkter stå og kommenterer, og så sender jeg en tanke til 
de højere magter om at der ikke kommer flere corona år eller lignende – selvom de højere magter 
nok har travlt lige nu med Ukraine.  

 

Bevæg dig for Livet 

Er et tiltag DHF laver i samarbejde med DIF og DGI og er nu slut. Altså den del DGI og DHF har lavet 
sammen. 

Lokalt laver vi stadigt samarbejde omkring beach, Five-a-side, kommunalt netværk og prøver hele 
tiden at koordinere, så der f.eks ikke kommer to håndboldskoler i nærheden af hinanden. Det 
samme med karavaner og uddannelse, har vi også fundet en fornuftig tilgang til. 

 

Håndboldens Dag 

Håndboldens Dag er en åbent hus-dag, hvor håndboldklubberne åbner dørene for alle.  

Men, som I ved blev den udskudt fra 9. januar til den 2. oktober,  og heller ikke denne gang blev 
den gennemført, som det var planlagt. 

I 2022 er den nu sat til den 1. oktober. Vi er klar med inspirationsmøder, så foreningen kan blive 
klædt på til dagen. Man skal heller ikke være nervøs, for at kontakte andre foreninger, som måske 
har lavet noget, der virkede. Jeres spillere kommer jo tit hjem og fortæller. De fleste foreninger vil 
hellere end gerne dele deres succeser med jer – jeg kan starte med at fortælle, at Skibsby 
Højene(SHI) i flere år har lavet noget på dagen, som virker. 

 



Five-a-side Håndbold 

Five-a-side Håndbold er naturligt nok stagneret i 2020 og 2021. Spillet har oprindelig været 
tiltænkt mænd på +60, men det er klart blevet populært hos også yngre spillere og kvinder, så nu 
er det mere et +30 for både mænd og kvinder og FORÆLDRE. 

Tag fat i mig, hvis I vil have et besøg omkring det sjove spil. Vi vil også gerne lave nogle stævner, og 
en anden mulighed, som foreningerne selv har luftet, er en serie 4 række spillet som Five-a-Side. 

VI GIVER IKKE OP! Lige nu tænker vi, at det kunne være muligt med en turnering under 
Idrætsmødet i Aalborg og vi skal mødes med Dansk Firmaidræt for at se, om vi kan få noget 
volumen på den vej omkring. 

Håndboldfitness 

Håndboldfitness har eksisteret i danske håndboldklubber siden 2012 med stor succes. Det foregår 
på en lille bane og med en blød bold, hvor alle kan være med. Mange steder er boldspillet 
kombineret med øvelser, der forbedrer styrke og kondition.   

Håndboldfitness udbydes også i en skræddersyet form til 60+-hold og det sidste skud på stammen 
her, er et formaliseret samarbejde mellem Dansk Diabetes Forening, kommunerne og DHF. 
Foreløbig har vi startet hold i Frederikshavn(FFI), Aalborg(AHK) og Brønderslev(BI). Både 
Frederikshavn og Aalborg kører virkelig godt. Håndboldfitness for diabetikere har været igennem 
et forskningsprojekt, men vigtigst; deltagerne er der stadig og er meget ihærdige. De er nu 
kommet i hænderne på Aalborg HK 

Klub-building 

Klub-building har nogen gange været lidt underprioriteret i foreningerne. Og det er ærgerligt, for 
der er hulens meget godt at hente der. Delen, hvor I får beskrevet jeres arbejdsopgaver og lagt 
dem ind i en årsplan, er nu på HåndOffice. Det betyder, at skriver I et afslutningsarrangement ind i 
årsplanen, så slår det igennem på App´en og forældre, kan via app´en, tilmelde sig som hjælpere til 
de forskellige aktiviteter. I behøver egentlig ikke et konsulentbesøg. I kan godt gå i gang på 
HåndOffice med arbejdsbeskrivelserne.  

MEN Klub-building har jo også andre udviklingsmuligheder, nemlig 5 retninger, man som klub, kan 
vælge at arbejde med. 

Valgfrie moduler 

• Klubbens grundlag 
• Flere hænder 
• Det gode børnemiljø 
• Det gode ungemiljø 
• Det gode voksenmiljø 

Her er det en god ide at bruge konsulenthjælp – og husk jeg er gratis! 

 

https://dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/klub-building/valgfrie-moduler/klubbens-grundlag
https://dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/klub-building/valgfrie-moduler/flere-haender
https://dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/klub-building/valgfrie-moduler/det-gode-boernemiljoe
https://dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/klub-building/valgfrie-moduler/det-gode-ungemiljoe
https://dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/klub-building/valgfrie-moduler/det-gode-voksenmiljoe


Håndboldskoler  

Vi havde i 2021 flere håndboldskoler, end året før. Faktisk havde flere skoler udbudt end vi har 
haft i mange år, men et par af de nytilkomne, fik ikke nok tilmeldinger, til at skolen kunne afvikles. 

Det er vigtigt at påpege, at det godt kan tage et par år, inden volumen er der. Nibe HK er et godt 
eksempel herpå. De havde et par år med få deltagere, men de gennemførte og i dag har de en 
kæmpe håndboldskole på omkring 100 deltagere.Men vi formåede jo ikke at afvikle dem, der var 
udbudt i uge 27, mens en del af håndboldskolerne i uge 32 og i efterårsferien blev afviklet under 
hensyntagen til coronarestriktionerne. 

Håndboldskolerne er vigtige for os i forhold til fastholdelse og rekruttering, og derfor er det også 
dejligt med alle de gode tilbagemeldinger der har været fra deltagerne på de afviklede 
sommerskoler.  

Derfor er det også dejligt at se, at vi til denne sommer og efterårsferie har hele 13 håndboldskoler 
i udbud – heraf 1 Lykkeliga håndboldskole. Det er lige nu to færre end sidste år, men man kan 
sagtens nå at tilmelde en skole og jeg snakker heldigvis stadig med 3 foreninger, så måske kommer 
vi på de 15 igen. Flere af skolerne melder allerede om udsolgt eller næsten udsolgt. Hvis der stadig 
er en forening eller to som påtænker at udbyde en håndboldskole, så kan det sagtens lade sig 
gøre. I skal bare tage fat i Mette Borgstrøm fra DHF, tlf. 24231256 ell. 43262429 mail: meb@dhf.dk 
så guider hun jer igennem tilmeldingen. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været ramt af alvorlig sygdom i foråret og har været 
igennem en stor operation i juni. Det betød, at jeg ikke havde mulighed for at besøge 
håndboldskolerne, da de var i gang. Heldigvis var det nemt at overtale vores afgåede formand Villy 
Nielsen til at tage rundt i håndbold Nordjylland og sparre lidt med håndboldskolerne. Det skal du 
have stor tak for Villy���� 

 

Håndboldkaravane  

Håndboldkaravanen var på besøg mange steder i 2021 med stor succes. Vi gennemførte 20 besøg i 
årets løb – lidt færre end sidste år (22).  

 Vores karavane havde i 2021 omkring 1700 elever igennem forløbet. Det er svært at opgøre 
præcis, hvor mange nye medlemmer et karavanebesøg kaster af sig. Men stort set alle klubber 
oplever en medlemsfremgang efterfølgende. Vigtigt er det selvfølgelig, at I som forening er klar på 
dagen, hvor karavanen kommer på besøg, men endnu vigtigere, at I har træningstid og trænere 
parate, når der kommer nye spillere umiddelbart efter. 

mailto:meb@dhf.dk


 Vi kan også lave skoleforløb, hvor jeg eller en anden kommer ud og i samarbejde med den lokale 
klub, laver to forløb på skolen og klubben så selv laver en 3. gang. En af gangene må gerne være et 
karavanebesøg. 

Der bliver sendt ansøgningsskema ud i starten af april (for de 3 uger i august/september)  

Uddannelse 

Her er et område, hvor vi virkelig har været ramt af corona. Det har ikke været nok at udbyde og 
faktisk have nok kursister til at gennemføre, men afbuddene er kommet grundet sygdom hos både 
kursister, men også medierne som skulle bruges på dagen eller pludselig skulle i kamp, fordi der 
var kampflytninger. Vi udbyder DHF´s Børnetræneruddannelse (BTU) og Træneruddannelse (TRU). 
Hvad TRU angår har vi fundet en model, der virker; vi afvikler alle kurserne (de 4 store a 7 timer) i 
samarbejde med en eller flere foreninger, som har ungdomshold, vi kan bruge som medier. 
Geografiske går det på skift mellem Nord, Midt og Syd. Det har betydet, at alle kurserne har 
kunnet afvikles – endda med mange deltagere – men i 2021 har vi nogen gange afviklet med helt 
ned til 6 deltagere. Omkring BTU-kurserne havde vi i 2020 aftalt med 3 foreninger i det nordlige, 
nemlig, SEIF, FFI og Sæby HK at de stod som arrangører af et kursus hver, og noget tilsvarende 
havde vi aftalt i syd med Svenstrup GF, St. Restrup og Nibe HK. Her virkede noget og andet virkede 
ikke. Men indrømmet – det har ikke været nemt ude i foreningen at sætte sig op til et kursus, hvor 
oddsene var så variable. 

Nye spilformer 

I den nye sæson har spillet, som vi kender det, været ændret i to sæsoner – noget beskåret dog: 

ÆNDRINGER, DER TRÅDTE I KRAFT FRA SOMMEREN 2019: 

• Der indføres ulige årgange i stedet for lige årgange til og med U-19 
• Der indføres enkeltårgange frem for dobbeltårgange til og med U-9 
• Der ændres i spilform, så U-9 og U-11 fremover skal spille på kortbane (U-11 dog først fra 

sæsonen 2021/2022) 
• Der ændres i boldstørrelser og -typer på en del børne- og ungdomsårgange 
• Der ændres i regler om målvogter, igangsættelse af spil og antal spillere på holdkortet i 

totalhåndbold 
• De kommende U-15-årgange skal fremover ikke deltage i landsdækkende ungdoms-

DM. Læs mere 
• Der indføres nye dispensations- og spiludviklingsregler. 

Vi er nu halvvejs i forløbet og snart går der en evalueringsproces i gang. Det bliver spændende at 
se resultatet af denne. 

Selv har jeg haft fornøjelsen at træne U9 piger i denne sæson og langt de fleste kampe har været 
afviklet på fornemste vis. Et af de hovedproblemer jeg har oplevet, er stadig når det ene hold 
møder en modstander, der er langt stærkere. Her har jeg ikke mødt nogen trænere på det 

https://dhf.dk/nyheder-og-presse/nyheder/aendringer-i-ungdoms-dm-og-aldersdispensation/


stærkere hold, som ikke gerne ville træde på bremsen, men det har vist sig ikke så let endda! Her 
er 2x20 min. lang tid. Dommerne har været dejlig aktive og involverende. De har været rigtig gode 
til at forklare og hurtigt har vores spillere fået indsigt i reglerne. Det har været godt at se, hvordan 
mange dommere har dømt hårdere på de dygtige spillere og været mere tolerante på de mindre 
dygtige spillere. 

 

Tak til foreningerne, til kredsbestyrelsen, udvalgene og kontoret i Hobro for et godt samarbejde i 
2021 

En særlig tak for godt samarbejde til Edvard og Marc fra kontoret og Simon Aagaard fra DGI  

Med venlig hilsen 

Jens Ulnits, Udviklingskonsulent 
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