
KREDSFORMANDEN 

Så er tiden atter kommet, hvor vi skal tage et tilbageblik på året, der er gået. De seneste 3 år har 
”Knæk Kurven” kørt for fulde omdrejninger og det er dermed som altid med spænding, at vi 
imødeser holdoptælling for at vurdere effekten af indsatsen i ”Knæk Kurven”.  

Desværre er det igen trist læsning, idet der fortsat er tilbagegang i antal hold – både i Kreds 4, i 
Jylland, ja i hele Danmark. Tallene for Kreds 4 er 524 hold mod 545 hold i sidste sæson. I de 
seneste 5 år er tilbagegangen endnu mere trist læsning, idet vi i sæsonen 2012/2013 var 661 hold. 
En tilbagegang på hele 20%. Desværre ligger nedgangen i kredsen på linje med den samlede 
nedgang i hele Jylland. 

Isoleret set er det meget skræmmende tal, men samfundsmæssigt kan der ligge andre forklaringer 
bag. F.eks. er antallet af nyfødte i Danmark faldet med ca. 15% fra 2000 til 2013. Dette vil naturligt 
have en afsmittende effekt på, hvor mange nye potentielle håndboldspillere der kan blive – men 
nedgangen i håndboldspillere er dog fortsat højere end nedgangen i nye borgere i Danmark. 

Der har i Kreds 4 indtil nu været 18 foreninger, som har deltaget i ”Knæk Kurven” og der er stadig 
foreninger, som starter op på et forløb i ”Knæk Kurven”, så det kan nås endnu! Det har været 
meget forskelligt, hvor mange moduler hver enkelt forening har efterspurgt – og det er jo netop 
noget af dét, der gør projektet fleksibelt og kan tilpasses den enkelte forenings behov. 

 

Aktiviteter til rekruttering og fastholdelse 

Hvilke tiltag er der gjort for at rekruttere og fastholde håndboldspillere? Der arbejdes hele tiden på 
at udvikle og finde nye aktiviteter. I børnehåndbolden har der været fokus på totalhåndbold for at 
finde fælles spilleregler og måder at gøre tingene på. Der har været afholdt teststævner rundt 
omkring for at få afprøvet dette og få evalueret på tingene. Det har været en god proces.  

Fra DHF’s side er der introduceret et nyt product: DHF kortbane, der, som navnet siger, er en 
kortere bane end den velkendte med en længde på 40 meter. Dette skal give de yngre spillere en 
anden fornemmelse af banen og for de lidt ældre/voksne kan det være et alternativ, hvis man ikke 
er så mange og ikke magter at spille på den lange bane. Det er kun fantasien der sætter 
grænserne - og indtil videre også etablering af banerne. P.t. er der etableret 7 kortbaner i Kredsen. 
Det er dog muligt for hver enkelt forening at søge om tilskud på kr. 4.500 til etablering af banerne.  

På turneringssiden har DHF nedsat arbejdsgruppe, som skal ensrette turneringsregler, så de bliver 
ens i hele Danmark. Tidligere er der spillet efter forskellige regelsæt i landet og det har skabt 
frustrationer, når et hold spiller i andre dele af landet. Arbejdet med ensretning af reglementet er i 
fuld gang og der er netop udsendt et udkast. Regelsættet forventes implementeret til den 
kommende sæson. 

Struktur i DHF, JHF og Kreds 4 

Kreds 4: 

Bestyrelsen i Kreds 4 påbegyndte for 5-6 år siden at indgå kontorsamarbejde med Kreds 5. Disse 
drøftelser blev genoptaget i 2016, idet bestyrelsen i Kreds 4 og i Kreds 5 kunne se, at et sådant 



samarbejde vil kunne være til gavn for kredsene, klubberne og ikke mindst de ansatte. Med de 
nuværende små enheder med 1-2 ansatte er vi meget sårbare ved sygdom, fratrædelse m.v. 

Undervejs i forløbet meldte JHF sig på banen og ville gerne indgå i dette samarbejde, såfremt 
Kreds 4 og Kreds 5 kunne blive enige. Imidlertid faldt disse sonderinger til jorden, idet Kreds 5 
udelukkende ville deltage, såfremt kredskontoret placeres i Stor-Aarhus. 

JHF: 

Ultimo februar er der strukturdebat i bestyrelsen i JHF og jeg er meget spændt på, om der dels kan 
etableres kontorfællesskab, dels muligvis samarbejde kredsene imellem. Men der er ingen tvivl 
om, at forudsætninger for et samarbejde er, at der ikke stilles ultimatum, for så når vi aldrig videre, 
endsige kommer i gang. 

Bestyrelsen i Kreds 4 arbejder benhårdt på at skabe en afklaring så hurtigt som muligt af hensyn til 
de ansatte. Det er uanstændigt at blive ved med at have en proces i gang, hvor ingen ved, hvor vi 
ender eller hvornår der kan foreligge en afklaring. 

DHF: 

Struktur blev også drøftet på en konference, som DHF indbød til i Kolding i efteråret 2016. Med 
udgangspunkt i 4 spor skulle politikere og klubfolk fra hele landet drøfte, hvordan DHF ser ud i 
fremtiden. De 4 spor var: 

• Et attraktivt håndboldprodukt, der appellerer til fastholdelse 
• Foreningernes behov for politisk og administrativ organisering af DHF  
• Foreningsledelse mellem frivillighed og kommunale grundvilkår anno 2016 
• Medlemsgruppen i forandring, hvem er fremtidens medlemmer og hvordan tænker 

de 

Meget hurtigt herefter kom der en udmelding fra DHF om, at bestyrelsen nedsatte hurtigt 
arbejdende arbejdsgrupper. De fleste af disse arbejdsgrupper er etableret, men arbejdet med at 
bearbejde de mange input og ikke mindst at danne konklusioner og implementere beslutningerne, 
er mere omfattende end bestyrelsen havde forventet. Men der arbejdes fortsat på højtryk og en 
udmelding om status er netop udsendt. 

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen i Kreds 4, hvor formændene sammen med deres udvalg har 
bidraget til udvikling af håndbolden og påvirket beslutningsprocesserne – både i Kreds 4 og i JHF. 
Der har været en god og konstruktiv debat i bestyrelsen og jeg synes, at der er truffet mange gode 
og rigtige beslutninger.  

Også en stor tak til Anna, der som kredsens udviklingskonsulent har tæt samarbejde med 
foreningerne og hele tiden er behjælpelig med gode råd og vejledning til foreningerne. 

 

 



Endelig skal der lyde en stor tak og anerkendelse til Jette og Tom på kredskontoret for den store 
indsats. Det er utroligt vigtigt for Kredsen, at de står klar, når der er travlhed og tingene skal være 
klar, så foreningerne kan disponere herefter. Deres hjælp til foreningerne foregår altid på et fagligt 
højt niveau. 

Randers, den 22. februar 2017. 

Poul Wrang 

Kredsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURNERINGSUDVALGET 

Kreds 4: 

Det er udvalgets opfattelse, at det har været en rolig og god turnering vi er ved at afslutte. 

Der er selvfølgelig de samme ”sager” som der har været de seneste år! 

Fiktive spillere. 

Ikke udfyldte holdkort. 

Forkerte udfyldte holdkort. 

Der er ingen undskyldning for ikke at udfylde holdkort. Hjælpen er meget nær, nemlig på kontoret. 

Her vil Tom til enhver tid (kontortiden) hjælpe jer med at forstå og udfylde de elektroniske holdkort. 

Det koster ikke noget at få hjælp hos Tom, men det koster, ikke at udfylde holdkort. 

Det kan ikke være rigtigt at der skal udsendes mere end én reminder!  

Vi har i kreds 4 haft 234 herrer hold tilmeldt i turneringen, det er det samme som i sæsonen14/15, 
og en fremgang fra sidste sæson. 

På dame siden har vi 303 hold med. Det er det samme som i sæson 14/15, så vi kan sige vi har 
”knækket kurven”. 

 

4-5-6 samarbejdet: 

Kredscuppen er forløbet helt efter planen, og med finale stævne i Skanderborg den 11/3-2017. 

 

For turnering: 

Det er udvalgets opfattelse, at flere og flere klubber har fået øjnene op for værdien af for 
turneringen. 

Udvalget har bestræbt sig på at sammensætte så lige puljer, efter resultaterne i for turneringen og 
”ønsker” fra klubberne. Ikke alle ønsker er blevet opfyldt, men 98% blev det! 

Vi har efter udvalget og kontorets mening fået en turnering hvor holdene er ”lige børn leger bedst”. 

Selvfølgelig kan vi ikke lave en turnering, hvor der er store sejre og tilsvarende nederlag, men vi 
syntes de er færre i år. 

For turnering i 2017 er 9/10 og 16/17 september for U10 og U12. Piger lørdag og drenge søndag. 

 

Medalje stævner: 

Medalje stævnerne som afslutning på sæsonen var der desværre ikke så mange hold med som vi 
kunne ønske. Det kan være fordi sæsonen sluttede sent sidste år. Vi håber på markant flere hold i 
år. 

Medalje stævnerne afholdes i weekenden 1. og 2. april for U10-U12 og U14 A-B og C i alle 3 
årgange. 



Kvalstævnerne: 

Kvalstævnerne i kredsen blev afviklet til UG alle steder. Tak til de klubber der var arrangør af disse 
stævner. 

Kval stævnerne afholdes 2/3 – 9/10 og 16/17. september 2017. 

 

Serie 1: 

Jyllandsserien reduceres fra 60 hold til 48 hold. Det styrker vores egen serie 1 på sigt, men giver 
også den udfordring, at vi ikke ved hvor mange hold der bliver i serie 1 til næste sæson. TU har 
besluttet at klubberne skal vide hvor mange der rykker op og hvor mange der rykker ned fra serie 
1. Derfor er vi indstillet på at der til næste sæson kan blive 3 puljer i serie 1. Her kan der så blive 
ekstra oprykning fra serie 2, men hellere ovennævnte end vi skal udskifte op til 80% af holdene i 
serie 1.Fremover har Kreds 4 én oprykker til jyllandsserien for både damer og herrer hvert år. 

 

DHF kortbane: 

DHF kortbane er noget som håndbold Danmark har fået trukket ned over hovedet, uden at diverse 
udvalg har været informeret/indblandet. Nu må vi se hvor mange baner vi får i kreds 4, og hvor stor 
interessen bliver. TU kan godt se at vi kan bruge den til vores D- rækker, men at lade U 12 A hold 
spille kortbane, er vist de forkerte spillere at satse denne spilleform på! 

 

På Jysk plan: 

Kvalspillet blev afviklet efter at der var nedsat seednings udvalg. Disse 6 udvalg gjorde et godt 
arbejde, og de ramte næsten 100% rigtigt med deres seedning og hold der ikke skulle spille 
kval(forhåndsudtaget). Udvalgenes seednings lister blev offentliggjort efter at den jyske TU havde 
sagt god for listerne. 

 

Dispensationer: 

Der er blevet givet nogle ekstra ordinære dispensationer i denne sæson. Enkelte 2. års U- 16 
spillere har fået lov til at spille U – 14, hvis de matcher U-14 spillere i højde og drøjde. Der skal 
indsendes data ved hver ansøgning. 
Der er også givet dispensation til at bruge en U-14 pige på et drengehold. 

 

 

JM afvikling: 

Det er besluttet at hvis et hold melder afbud til JM, vil der IKKE ske erstatning med nr. 2 i puljen. 

Hvis der er ulige antal hold i puljerne, vil der blive spillet med forskellige kamptider, så ingen får 
fordel af kun at spille én kamp. 

U-16A vil blive afviklet over en weekend, fordi der er så mange puljer. (for mange kampe på én 
dag) 

 



Diverse JHF: 

Det er på tale at U-14 2. Div. skal udvides med 6 hold så der bliver 36 hold. 

U-10AA, her barsles måske med et nyt turnerings format. Det kunne måske være at der afvikles 6-
8 stævner forskellige steder med 2 kampe pr. dag. Vi håber dermed at der er flere klubber der vil 
tilmelde hold. 

 

”Håndbold Danmark” 

Her er noget af det mest spændende på vej siden reglerne i ungdom blev lavet om. 

Det betyder at hele ”HÅNDBOLD DANMARK” spiller efter der samme regler fra 2. Div. Og ned til 
U10. 

Samme benævnelse og samme spille tid og samme dispensations regler i hele DK.  

 

Vi regner med at dette træder i kraft fra sæson 2017-18. 

 
Til sidst vil jeg takke Tom og Jette for det gode samarbejde, og den gode kaffe når jeg en gang 
imellem kigger ind! 

Tak til TU for fint samarbejde i den forløbne sæson. 

 

På TU`s vegne: 
 

Lars E. Nielsen 
 

Konstitueret TU formand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMMERUDVALGET 
 

Status på dommersiden er at vi råder over 109 aktive dommere og 16 passive - heraf flere som 
udviklere. 

 

Vi har nået smertegrænsen for antal dommere og har derfor iværksat en handlingsplan der fra 
sæsonen 2017/18 skal involvere klubberne i rekruttering af nye dommere. Dette efter en model 
som har fungeret godt på Fyn, og som vi har tillempet de udfordringer vi i kredsen står med. Vi har 
brugt en del tid på at klargøre dette og håber at klubberne vil være en aktiv medspiller til at det 
bliver en succes. Modellen er bygget op således, at der er en balance mellem antal hold klubben 
deltager med i turneringen, i forhold til hvad klubben skal bidrage med af antal dommere.  Vi har 
samtidig en udfordring i, at kredsen ikke er i balance med dommere rent geografisk. Vi har et fint 
antal dommere på Djursland - Randers og Hobro er lidt i minus - men i den vestlige del af kredsen 
(Viborg) mangler vi en del dommere. Samtidig har vi en høj gennemsnitsalder i selvsamme 
område, og den rutinerede garde af dommere, der dømmer et pænt antal kampe - ja de bliver ikke 
yngre. Derfor er det påkrævet at vi handler nu. 

 

Til gengæld kan vi med glæde konstatere, at de få nye dommere vi får uddannet, er vi blevet bedre 
til at holde på via "mentor ordning" og en bedre opfølgning generelt. Samtidig vil vi gerne rose 
klubberne for at I tager godt imod de nye dommere, når de skal ud i hallerne og prøve kræfter med 
trænere, ambitiøse forældre mv. 

Vi fortsætter med at bruge vores divisionsdommere så meget som muligt lokalt. En ordning vi 
håber, at ikke mindst de bedste af ungdomsholdene har nydt godt af, og vi ved at dommerne synes 
det er rart at komme ud lokalt når opgaverne ved DHF ikke kalder. 

 

I DHF regi har vi følgende: 

 

1 x ligadommer 

 

3 x 1. divisionsdommere 

 

3 x 2. divisionsdommere 

 

3 x liga observatører - heraf 1 med international observatør status. 

 

1 x DHF dommerudvalg. 

 



Ny struktur JHF. 

Vi har i sæsonen 2016 / 17 haft et samarbejde med kreds 5 omkring dommere i 3 div. herrer / 2. 
div. damer, hvor vi har udvekslet dommere. Denne aftale er opsagt med udgangen af sæsonen. Vi 
afventer resultatet af evt. administrative kredsfællesskaber og vil da vurdere på muligheden for at 
lave et samarbejde på tværs af kredsgrænserne med vores bedste dommere samt evt. unge 
talenter. 

 

Påsætning. 

Det er glædeligt, at vi i 2016 har haft det laveste antal "døm selv" i flere år, og DU synes vi er nede 
på et meget fint antal. Vi vil hele tiden bestræbe os på, at så mange kampe som muligt bliver påsat 
dommere - men det er ikke altid en mulighed. Derfor en stor ros til vores påsættere med det fine 
arbejde med at få påsat dommerne.  

Antal døm selv kampe:    186 kampe i 2016. 305 kampe i 2015. 314 kampe i 2014. 

Vores påsætter har et stort ønske til klubberne, om de i højere grad vil følge vejledningen fra TU i 
forhold til hvorledes kampene placeres i forhold til dommergruppering. Herved har vi mulighed for 
at bruge så få dommere som muligt for at afvikle et stævne og samtidig kan vi holde udgifterne pr.  

kamp på et fornuftigt niveau. Vi ser en stigende tendens til flere hverdagskampe - herunder også 
enkeltstående kampe. Dette er helt fint set ud fra et påsætningssynspunkt, men afstedkommer, at 
vi ser en stigning i dommerudgifterne, idet der vil blive kørt flere kilometer pr. kamp når dommerne 
skal køre oftere end hvis kampene var samlet i et stævne på en søndag og dommerne kunne 
dømme 2-3 kampe i træk.  

 

Vi har i øjeblikket to påsættere i kredsen, og der arbejdes på at fra 1. august 2017 vil dette blive 
erstattet med en ansat påsætter med sæde på kredskontoret. Dette for at styrke bemandingen på 
kredskontoret og gøre sagsgangen kortere og hurtigere. 

 

Fair Play. 

Til den nye sæson 2016/17 blev der indført nye regler under stor mediebevågenhed. Vi kan med 
glæde konstatere, at det i kreds 4 ikke har givet anledning til de store problemer. Vi har i DU haft 
stor fokus på at uddanne dommerne så godt som muligt og indkaldte forholdsvis hurtigt til 
efteruddannelse omkring de nye regler, hvor brugen af video mv. gav syn for sagen og gjorde de 
nye regler lettere forståelig. Vi må konstatere, at selvom vi tilbød os til at komme ud i klubberne og 
give en lille orientering - videoklip mv., var der ikke nogen klubber der gjorde brug af tilbuddet. 

Igen i år er det glædeligt at kunne konstatere, at vi har haft et meget beskedent antal sager 
omkring dårlig opførsel fra publikum, trænere mv. I forhold til spillere og trænere har vi et 
disciplinærsystem der tager sig af dette - men på den konto har året været som normalt. Til 
gengæld er det positivt, at vi i DU har fået meget få underretninger omkring dårlig opførsel fra 
publikum - herunder ambitiøse forældre. Vi i DU har en god fornemmelse i forhold til, at der ude i 
klubberne er fokus på emnet, og ansvarlige klubfolk selv tager action på problemerne inden de 
vokser sig for store.  

 



Vi har også haft klager over dommere af forskellig karakter. Igen har det været i begrænset 
omfang og vi behandler altid disse klager hurtigt og seriøst. Vi meddeler ikke offentligt ud hvilke 
sanktioner evt. klager medfører for den enkelte dommer. Vi tilstræber altid at indhente oplysninger 
fra begge hold samt evt. tidtager/sekretær. Ligeledes bliver dommeren hørt i sagerne. Vi har dog 
det krav til sådanne klager, at de skal gå igennem bestyrelsen eller formanden fra klubben.  

 

Slutteligt vil DU gerne takke for et fortrinligt samarbejde med personalet på kredskontoret. Den 
viden og imødekommenhed som vi har mødt her er ganske enkelt en fornøjelse.  

    

    

På dommerudvalgets vegne 

 

Jan Sabro, formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDDANNELSESUDVALGET 

 

Uddannelsesudvalget vil først, gerne sige tak til alle håndboldklubber, trænere og medier for jeres 
aktive deltagelse i årets løb, rundt omkring på børnetrænerkurser, trænerkurser, 
inspirationskursus, symposium og seminar. 

Tilbagemeldingerne har i årets løb været positive, og jeg vil i den forbindelse gerne sige tak til 
klubberne og Anna, for arbejdet omkring afviklingen af kurserne.  

Der er desværre fortsat enkelte kurser, der bliver aflyst pga. for få tilmeldinger.  

Uddannelsesudvalget er ikke i tvivl om at klubkurserne er en succes. Så kære foreninger henvend 
jer til udviklingskonsulent Anna Heide eller et af udvalgets medlemmer.  

Vi vil så sammen med jer planlægge, et eller flere kurser, som bliver afholdt i foreningen, i jeres 
hal, og med jeres spillere som medier. Vores oplevelse er, at foreningens trænere får et fællesskab 
og et fælles ståsted i forhold til sparring i den daglige træning.  

DHF har i løbet af sidste år opdateret træneruddannelsen, det vil sige den del af 
uddannelsessystemet der henvender sig til U14 og ældre. Materialet er endeligt klart, så den nye 
træneruddannelse kan nu udbydes. Strukturen i den nye træneruddannelse er også væsentligt 
anderledes end tidligere, og oplagt til klubkursus, specielt de tre tilvalgsmoduler. 

Noget af det nye er at man skal forberede sig via E-læring inden kursets start, og der bliver mere 
praktik på gulvet under selve kurset.  

Der er i alt fire basismoduler, angreb, forsvar, trænerroller og trænerpraksis af 7 timers varighed, 
og tre tilvalgsmoduler af 4 timers varighed, de tre tilvalgsmoduler er træningsmiljø, målvogter og 
fysisk træning. 

Herudover nogle tilvalgsmuligheder. Der skal stadig samles point ind for at komme videre med 
Divisionstræneruddannelsen eller Talenttræneruddannelse.  

Vi håber at klubberne vil tage godt imod den opdaterede uddannelse og sende deres trænere 
afsted.  

 

Til sidst vil jeg gerne takke Anna, Jette og Tom for altid en hjælpende hånd igennem året. 

 

 

Tak for denne sæson 

 

Hans Andersen 

 

Uddannelsesudvalgsformand 

 



BØRNEUDVALGET 

 

Et år med fuld fart og mange nye ideer og tiltag fra DHF. Man kom lige før sæsonstart med en 
Guidlines for U8 spillere. Denne Guidlines var så tæt på det regelsæt vi har spillet efter i Kreds 4 i 
flere år, det eneste nye var niveaudeling af holdene, men da vi spiller i 3 områder er der ikke hold 
nok til at kunne niveaudele. For U4 – U6 – U8 har vi haft 128 hold tilmeldt i denne sæson, som er 
rekord i disse årgange. Der bliver lavet et kæmpe stykke arbejde ude i klubberne med disse 
årgange, og det positive er at flere nye klubber er kommet med i år. En stor tak til de klubber der 
afholder stævnerne, og får kampene afviklet på en god og positiv måde for spillere, trænere og 
forældre. 

Det næste tiltag DHF er kommet med her midt i sæsonen er DHF Kortbane, som vil sige der spilles 
på en bane der er 25,8 x 20 m. Tilbuddet er tiltænkt til U10 og U12 C og D spillere i stævne form 
og måske de ældste U8 spillere. Klubberne har kunnet søge DHF om tilskud til at få etableret 
banerne. Der er 7 klubber i Kreds 4 der har søgt, ingen af klubberne er kommet i gang endnu, så 
der er ikke blevet udbudt stævner i denne sæson på kort bane. 

Lige inden sæsonstart havde vi Temaaften med Lars Dalhoff for U8 – U10 og U12 trænere, hvor 
der var 38 tilmeldte, de blev fodret med ideer til motorisk træning og forskellige boldøvelser. 
Efterfølgende var der stor spørgelyst om børns motoriske udvikling og hvad man kan byde dem 
under træningen. Aftenen sluttede af med at Anna Heide fortalte om aktiviteter og kurser under 
Kreds 4. 

Anna Heide har med hjælp fra lokale klubber afholdt Beach Håndbold stævner rundt i kredsen fra 
U10 og til og med senior spillere. Tak til de klubber der har hjulpet ved disse stævner. 

BUU udvalget i det jyske har droslet ned i antallet af møder og har kun et om året. Har dog aftalt at 
alle kredse har mødepligt til Håndboldens symposium, der afholdes med stor succes i efteråret 
med mange gode foredrag og instruktører. 

For at alt dette kan lade sig gøre står der et udvalg, en kredsbestyrelse, en udviklingskonsulent og 
et kontorpersonale bag. Med et fantastisk samarbejde mellem disse parter opnår vi et fantastisk 
produkt til vores børn og unge. 

En stor tak til mit udvalg for et fantastisk samarbejde og at i er gode til at møde op til vores stævner 
ude i de forskellige områder. 

Tak til bestyrelsen for fuld opbakning til mine ideer og tanker omkring børnehåndbolden. 

 

Tak til Tom og Jette for altid at være klar med en hjælpende hånd. 

 

BUU formand 

 

Inge Røn 

 



ELITEUDVALGET 

 

Træningen 

På drengesiden har vi haft Claus Sevel som ansvarlig for både årgang 2001 og årgang 2002. På 
årgang 2001 har Mads Spanggaard og Anders Friis varetaget træningen. Årgang 2002 er blevet 
trænet af Casper Jul Christiansen og Claus Sevel. Nicolas har været målvogtertræner for begge 
årgange, og har desuden samme rolle for kreds 2. CS er også uddannet fysioterapeut. Gitte 
Skipper er holdleder for drengene og sørger for materiale til både drenge- og pigesiden. 

DHF-træner Rasmus Hauge har ydet en stor og ekstraordinær hjælp til vores trænerteam. 

På pigesiden har vi arbejdet med årgang 2002, hvor Tor Mathiassen har været cheftræner. Jørgen 
Larsen har været træner og Pernille Papsø har været ung træner. Christoffer Høj Nygaard har 
varetaget opgaven som målvogtertræner. Louise Post er fysioterapeut på årgangen.  

Der er sket en større udskiftning i talenttræner-teamet og sluttelig fik vi Thomas Høst tilknyttet. 

En stor tak til jer alle - for jeres store arbejde og energi.  Vi fortsætter arbejdet i 2017, hvor vi fortsat 
har fokus på, at pigerne arbejder ud fra 'Vejen frem' og drengene ud fra 'The Danish Way'. 

Mini-kredsstævnet 

Hvert forår har vi haft et mini-kredsstævne i Bjerringbro. 2016 blev året, hvor pigerne kom med for 
første gang. På drengesiden deltog kreds 2, 3 og 4. På pigesiden deltog kreds 2, 3, 4 og 6. 
Stævnet giver os en god mulighed for at se spillerne an. Tak til Karina Jensen, Mogens Bay og 
Bjørn Sommer for en god dialog og et godt samarbejde. 

Kredsstævnet i Skjern 2016 

Astrid Lynnerup, Karoline Mathiesen, Jonatan Stjernholm og Nicolai Moll blev efter stævnet 
udtaget af DHF. 

Kredstræningen for 2017 

Drenge årgang 2003 startede med 47 drenge fra 12 forskellige klubber. Piger årgang 2003 har haft 
den første kredstræning med 60 piger fra 12 forskellige klubber.  

Fra eliteudvalget ser vi frem til udfordringerne med talentarbejdet – og jeg vil sende en stor tak for 
et godt samarbejde til klubberne: spillere, trænere, ledere og forældre i kreds 4 – en god dialog og 
et godt samarbejde er vigtigt.  

En stor tak skal også lyde til kredskontoret og mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

Pva. Eliteudvalget 

 

Jørgen Larsen 

 

Formand 



UDVIKLINGSKONSULENTEN 

 

Vi er nu gået ind i Knæk Kurven projektets sidste år, da projektperioden løber til 1. januar 2018. 
Indtil videre har 18 klubber takket ja til tilbuddet om foreningsudviklingsforløbet Klub-Building 
henover projektperioden, men der er plads til at flere kan komme med i dette sidste år. Jeg vil 
derfor opfordre interesserede eller nysgerrige foreningsledere til at kontakte mig. 

Rigtigt mange foreninger har igen i 2016 vist interesse for at få hjælp til at afvikle aktiviteter i deres 
lokale skoler og forsøge at rekruttere nye børnemedlemmer. 20 foreninger over hele kredsen har 
afviklet endags håndboldkaravanebesøg, lavet undervisningsforløb eller afviklet små 
skolestævner. Derudover har vi igen afviklet VM i Totalhåndbold for 4. og 5. klasser i Viborg 
Kommune i samarbejde med foreningerne, DGI og Viborg Idrætsråd, hvor 1500 elever deltog i et 
totalhåndboldstævne i Viborg Stadionhaller. Et realistisk bud er at foreningerne i Kreds 4 i alt har 
aktiveret omkring 4000 skoleelever henover primært efteråret. Og glædeligt har jeg mange steder 
fået positive tilbagemeldinger omkring nye ansigter i hallen efterfølgende.  

I 2017 bliver der igen mulighed for at få hjælp til at være synlig i skolen og give potentielle nye 
medlemmer en god håndboldoplevelse. Mere info følger i løbet af foråret. Via Knæk Kurven 
projektet er det også fortsat muligt at få en foreningspakke med gratis undervisningsmaterialer og 
bolde til skolen, såfremt man hjælper med afvikling af et undervisningsforløb i skolen. 

Der blev i 2016 afviklet to gode beachstævner i henholdsvis Glesborg (todages-stævne) og 
Randers (endags-stævne) med i alt 124 tilmeldte hold fra 20 foreninger i Kreds 4 og 7 foreninger 
fra andre kredse. Næsten 75% af holdene var pige-/damehold. Der vil i 2017 igen blive afviklet 
beachstævner i Randers d. 27. maj parallelt med DHF Beach Touren og i Glesborg d. 10.-11. juni. 
Samtidigt arbejdes der i at lave et stævne i Viborg. Jeg vil blot opfordre endnu flere foreninger til at 
give jeres spillere den fede oplevelse, det er at deltage til et beachstævne.  

Som en del af Knæk Kurven projektet har jeg arbejdet med at starte kommunale foreningsnetværk, 
hvor håndboldlederne i en kommune får en platform til at snakke på tværs, erfaringsudveksle, 
skabe nye ideer, få og give indspark fra og til forbundet m.m. Nogle kommuner er startet og kører 
rigtigt godt, andre kommer i løbet af 2017. Men jeg vil blot opfordre jer til at deltage i dette initiativ, 
da det er min oplevelse at det er givende for deltagerne.          

Til slut vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til alle de foreningsfolk jeg i årets løb har arbejdet 
sammen med. Det er en fornøjelse at møde engagerede foreningsfolk, og jeg ser frem til det 
fremtidige samarbejde.    

 

Tak for samarbejdet til kredsbestyrelsen, udvalgene og kredskontoret. 

 

Anna Heide  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 


