Børne- og Ungeudvalget
Så blev det tid til beretningen for året 2021.
Den er svær at skrive, da det igen har været et noget specielt håndboldår. Corona, skiftende restriktioner og
nedlukninger har i den grad præget det sidste års tid.
Selvom der har været udfordringer, har der også været afholdt stævner i hallerne og der har også været
aktiviteter udenfor, enten det har været i sand, på græs eller på asfalt.
I udvalget har vi stadig et rigtigt godt samarbejde, hvor vi har afholdt en del af møderne virtuelt.
Vi havde planlagt en temadag i januar måned, hvor temaet skulle omhandle det nye Videns- og
Holdningsgrundlag. Det ville dog kollidere meget med Håndboldens Videnskonference som netop blev
afholdt i selv samme måned. Vi valgte derfor at udsætte vores temadag, og der arbejdes i øjeblikket mere
med planlægningen, hvor temaet dog bliver i tråd med DHF`s vidensgrundlag ”Rigtig, sjov håndbold”.
Vi fortsætter det meget gode samarbejde med DHF´s Børnefaggruppe og Ungefaggruppe.
Repræsentanterne fra det jyske inviteres til vores møder, hvor nyheder og relevante områder fra de to
faggrupper altid er med på dagsordenen.
Vi har en forventning om, at vi kan starte den kommende sæson op under normale omstændigheder med
alle de gode stævner og aktiviteter, som kan tilbydes til alle håndboldinteresserede:
Trille Trolle i Underskoven:
Her skal der igen gøres reklame for DHF’s 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 de 2-5 årige, 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.
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.
Minihåndboldskoler for de yngste
Hvor både børn og deres forældre kan deltage.
Totalhåndboldstævner for U6, U7 og U8
Forskellige håndboldtræf, bl.a. U 13 træf
Natstævner/Midnatshåndbold for forskellige årgange
Projekt Høje Piger og Drenge
Camps
Inspirationsarrangementer
Indslusningsstævner på kortbane for U9 og U11
Håndboldkaravanen:
Et rigtig godt rekrutteringsprodukt, som samtidig også er med til, at promovere foreningen i lokalområdet.
Håndboldskoler:
Også et meget godt koncept, som jeg håber, at vi kan tilbyde mange år fremover, og som mange vil benytte
sig af.

Skolestævner:
De kan, som håndboldkaravanen, benyttes som et rekrutterings- og promoveringsprodukt for den enkelte
forening.
Beach Handball fra U-9 helt op til senior.
Er med til at cementere håndbold som en helårssport og bidrager dermed til, at vi har fat i vores medlemmer
og ikke ”giver slip” hen over hele sommeren.
Hvis vi kigger lidt fremad, har vi alle en kæmpe opgave i at få vores tabte medlemmer tilbage og med at
rekruttere nye medlemmer. Dette kræver selvfølgelig, at foreningerne er klar til det, dvs. at der bl.a. står
trænere klar til spillerne.
Vi skal dog også være nytænkende. Her skal vi fra forbundet/kredse være behjælpelige, så vi sammen med
foreningerne kan tilbyde relevante og gode aktiviteter og tilbud til børn og unge.
Her kan det være meget passende at citere Dansk Håndbold Forbunds formand Morten Stig Christensen:
”’Rigtig, sjov håndbold’ er starten på en fornyet dialog, som skal manifestere sig i en nytænkning af både
DHF’s og foreningernes tilbud, så de stemmer overens med børn og unges liv i dag. Det er ikke noget, der
sker hen over natten, men et arbejde som vil forsætte de kommende år.”
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle samarbejdspartnerne – både i foreningerne, på kredskontorerne og
JHF’s kontor.
Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen i JHF for et godt samarbejde.
Jeg vil selvfølgelig også takke vores udviklingskonsulenter, der i allerhøjeste grad gør et kæmpe arbejde for,
at vi kan gennemføre mange aktiviteter og tiltag.
Sidst men ikke mindst en meget stor tak til Børne-og Ungeudvalget.
Trine Jepsen
Børne- og Ungeudvalgsformand, JHF

