
Beretning Børne- og Ungeudvalget JHF kreds 6 2022: 
 
Så blev det tid til beretningen for året 2022 - et år, et år hvor vi for alvor havde gang i håndbolden igen og 
dermed har der været fuld fart på alle aktiviteter i Børne- og Ungeregi. 
 

BEACH: også for Børn og Unge - Udendørshåndbold i sand – hvor der i 
sommeren 2022 deltog: 0 hold U8, 4 hold U9, 9 hold U11, 42 hold U13, 21 
hold U15, 11 hold U17 og 1 hold U19 hold i de årgange, som BUU 
repræsenterer.  
Tallene tyder på, sammenlignet med 2021, at vi ikke er kommet tilstrækkelig 
ud med tilbuddene specielt i forhold til U8, 9, 11 og 19 i 2022 – dette kunne 
med fordel være et prioriteret fokus for sommeren 2023.  
Det er fedt at mærke begejstringen og glæden blandt børnene og de unge i 

denne aktivitet, som jo er et helt anderledes spil end det vi kender fra spillet på halgulvet. BEACH kræver noget 
andet, specielt på den tekniske del og der åbnes derfor helt andre muligheder for udvikling for den enkelte 
spiller. 
BEACH 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 – derfor skal der lyde en kæmpe opfordring til, at 
man som forening også giver sig i kast med dette tilbud, så vi kan få mange flere foreninger med og samtidig 
fastholde vores medlemsantal i Dansk Håndbold - og mon ikke sol, sommer, sand og højt humør kunne 
tiltrække nye medlemmer, som også kunne være potentielle nye spillere/medlemmer til indendørs 
håndbolden.  
 
Trille og Trolle produktet: Det er en stor glæde at kunne 
konstatere, at rigtig mange foreninger i JHF kreds 6 udbyder og er 
aktive omkring Trille og Trolle produktet, således at vi kan få 
præsenteret håndboldproduktet allerede i en tidlig alder.  
Introduktionen til håndbolden via Trille og Trolle foregår via leg og 
bevægelse, hvor det enkelte barn og bolden er i fokus. Trille og Trolle 
”kræver” deltagelse af min. en forælder og kan derfor også bidrage til 
at hverve flere frivillige i foreningen.  
Fra BUU tilbyder vi at komme ud og hjælpe jer med at få startet op, 
informationer, gæstetræner m.m. giv’ os endelig et praj, hvis der er ønsker om dette.  
I 2022 har vi haft afholdt 3 Trille og Trolle kurser. 
 
Vi har gode erfaringer med opstart af aktiviteten inden for dagpleje- og børnehaveområdet – tiltag, som kører 
fint i enkelte byer i vores kreds.  
I forbindelse med arrangementer, hvor vi kommer ud til introduktion/opstart af Trille og Trolle produktet vil det 
altid foregå i samarbejde med den lokale håndboldforening.   
 
Total- og kortbanehåndbold: Der findes simpelthen intet bedre end 
børnestævner, hvor det bare summer af glæde og begejstring fra børn, forældre, 
bedsteforældre, trænere m.m. 
Vi mærkede til de første stævner i foråret, at der fortsat var nogle eftervirkninger 
fra Corona rundt i foreningerne i forhold til antal af børn og dermed antallet af 
tilmeldte hold til stævnerne. Efter sommerpausen og dermed efterårssæsonen 
2022 har det dog set anderledes ud for U7 & 8 holdene – I har, som foreninger, 
lavet et flot stykke arbejde og det har betydet en fremgang af antal tilmeldte hold 
til stævnerne i efterårssæsonen. For U6 holdenes vedkommende synes der at være 
en tilbagegang ifølge tallene, men om det er et udtryk for manglende spillere eller 
”bare” et udtryk for, at foreninger ikke er så indstillede på at sende de mindste til 
stævner førend efter julen pausen – billedet fra tidligere år syner af det sidste. Der skal dog herfra lyde en 
opfordring til at få tilmeldt U6 holdene til stævner allerede i efteråret, også selvom de ikke synes ”klar” rent 
håndboldmæssigt, men dét de lærer ved, at være afsted sammen i forhold til: spil i en anden hal, spille mod 



andre, mange mennesker i hallen, have ens spilletrøjer på, 
fælles gode oplevelser m.m. lagrer sig og de bliver hurtigere 
fortrolige med det, at ”skulle til kamp”.  
Til U6, U7 og U8 stævnerne har vi i alt haft tilmeldinger af: 52 
(forår) og 32 (efterår) i alt: 84 U6 hold og 151 (forår) og 161 
(efterår) i alt: 312 U7+U8 hold har deltaget på de udbudte 
stævner i 2022. Vi har haft udbudt 16 stævner fordelt på 9 
stævnedatoer, hvoraf kun et stævne på et stævnested er 
blevet aflyst. TAK for opbakningen.    
Til indslusningsstævner for U9 og U11, har vi i alt haft 
tilmeldinger af: 43 (forår) og 35 (efterår) i alt: 78 U9 hold og 3 
(forår) og 27 (efterår) i alt: 30 U11 hold. 
Derudover har vi som supplement til den etablerede turnering 
udbudt stævner for U13 på kortbanen, hvor vi har haft 
tilmeldinger fra 17 hold.  
Samlet set har vi haft tilmeldinger fra 31 (Totalhåndbold) og 29 
(Kortbane) forskellige foreninger og ud fra tallene fra sidste 
sæson spores der også her en lille fremgang – og dermed har 
det fokus på at få introduceret total- og kortbanehåndbolden 
til flere foreninger i vores kreds, som jeg skrev om i sidste års 
beretning, haft en lille effekt og arbejdet omkring dette bør 
fastholdes, således, at vi får fat på flere og dermed også vil 
kunne rekruttere flere håndboldspillere til gavn for fremtidens 
håndbold i Danmark.  
Derudover vil det også kunne bedre geografien for vores 
stævner og rejsetiden til stævner ikke bliver for lang. Børnene 
skal bruge deres håndboldtid på banen og ikke på vejene. 
 
U13 Event: Vi fik i 2022 sat fokus på et nyt tiltag: U13 Event. 
Et Event/Camp for U13 drenge og piger, som spiller i B og C 
rækken. Man kan komme alene eller sammen med sit hold – 
der er fokus på at spillerne hurtigt kommer til at kende 
hinanden på kryds og tværs. Der er tale om et Event med 
overnatning fredag til lørdag. Fredag aften er der fællestræning, hvor det er målet, at have fået en aftale med 
kendis træner. Lørdagen er fokus på kampe. Udover selve håndbolden er der stort fokus på gode oplevelser, 
relations dannelse og fællesskaber, som forskningen har vist er væsentlige elementer i fremtidens 
håndboldprodukt, jf. De 6 grundsten for Rigtig, sjov håndbold.  
Vi afviklede Eventen første weekend i december måned 2022 og havde 16 deltager, hvoraf 3 deltagere var 
deltagere fra anden kreds. Om antal af tilmeldte deltagere kan synliggøre en succes – nej, det kan det nok ikke, 
men det kan tilbagemeldingerne fra deltagerne efterfølgende: de havde alle haft et par skønne dage med gode 
oplevelser og ønskede, at Eventen skulle afvikles igen – det skønner jeg, som en succes og det siger mere end 
tal. Ved fortsat at udbyde Eventen bliver flere forventelig opmærksomme på tilbuddet og får sig meldt til – 
selvfølgelig kan der være en udfordring i forhold til at kollidere med turneringsproduktet, da mange jo spiller 
kampe, også om lørdagen.  
 
FED FREDAG: vi introducerede i sæson 2021 i JHF kreds 6 noget nyt - FED FREDAG for U15, 17 og 19 
holdene og dette ville vi gerne tage med over i sæsonen 2022, men desværre har efterspørgslen ikke været der 
og der er derfor ikke afviklet et arrangement i 2022.  
Nedenstående beskriver formålet med arrangementet med det håb om, at I i foreningerne kunne få lyst til, at vi 
genoptager tilbuddet, så vi kan bidrage til, at sikre gode oplevelser, sociale relationer og fællesskaber også i 
disse vigtige ungdomsårgange – som beskrives som bærende elementer i håndboldsporten, jf. De 6 grundsten 
for Rigtig, sjov håndbold.  
Formålet med arrangementerne er at skabe et miljø, hvor der er fokus på fællesskab, hygge, socialt samvær og 
ja selvfølgelig også håndbold.  
Det er et arrangement, som indbyder til håndbold på kortbanen efter Five-a-side regelsættet + fælles spisning.  

SEKS GRUNDSTEN FOR 
’RIGTIG, SJOV HÅNDBOLD’  

1 Håndbold skal være en god 
oplevelse for alle børn og 
unge.  

2 Den gode træningsoplevelse 
giver mulighed for, at alle børn 
og unge kan udvikle sig.  

3 Den gode kampoplevelse 
skaber udvikling, motivation 
og læring i kampen – for 
holdet og den enkelte spiller.  

4 Det gode trænings- og 
klubmiljø sikrer et 
håndboldtilbud, der er 
tilpasset børn og unges 
hverdagsliv og livsvilkår.  

5 Sociale relationer og 
fællesskabet er bærende 
elementer i håndboldsporten.  

6 I håndboldforeningen har 
børn og unge mulighed for at 
udvikle kompetencer, som 
ruster dem til livet på og uden 
for håndboldbanen 



Det ikke er nødvendigt at kunne stille et helt hold, som til turneringskampene, da der kun er 5 spillere på 
banen. Som forening kan man vælge at blande sine årgange, hvis der kun er et par stykker fra den enkelte 
årgang, som kan deltage. 
Flere undersøgelser blandt de unge har vist, at det at være en del af et fællesskab har en overordentlig stor 
betydning for fastholdelse af medlemmerne i vores sport og med disse arrangementer prøver vi at sætte fokus 
på dette.  
 
Håndboldkaravane, skolestævner og Håndbold i skolen: vi har i JHF kreds 6 afviklet i alt 43 
samlede forløb i løbet af 2022 samlet set anslås ca. 4000 børn og unge at have været deltagere til de forskellige 
arrangementer - så der har været fuld fart på og håndbold er blevet godt og grundigt bredt ud i vores kreds - 
Kæmpe TAK for samarbejdet skal der lyde til de involverede foreninger.  
Karavanerne afvikledes i samarbejde mellem den lokale skole, foreningen, vores trofaste karavanefører Kasper, 
konsulenten Mads Bo og Lisbeth på kontoret.  
Karavanerne er et rigtig godt rekrutteringsprodukt, som samtidig også er med til, at promovere foreningen i 
lokalområdet.  
Vi kommer med materialer og karavanefører og foreningen stiller med hjælpere til de enkelte aktiviteter. 
Udover dette kan vi være behjælpelig med kontakt til skolen, planlægning osv.… 
Skolestævner er en naturlig overbygning på håndboldkaravanen. Eleverne oplever et nyt håndboldtilbud i 
stedet for at møde håndboldkaravanen i fire år. 
Skolestævnet er et mix totalhåndboldstævne for 3. – 5. klasser. Mix skal forstås på tværs af køn, håndbold- og 
bred idrætsmæssig kunnen. Skolestævnet kan være afslutning på et undervisningsforløb med håndbold i 
idrætsundervisningen. 
Stævnet afvikles som et endagsstævne og formen kan tilpasses, så det lige netop passer for skolen og den 
enkelte forening.  
Skolestævnerne kan, som håndboldkaravanen, benyttes som et rekrutterings- og promoveringsprodukt for den 
enkelte forening og samtidig være med til at inspirere børnene til at vælge en sund idrætsaktivitet.  
Håndbold i Skolen: ed sådanne forløb får man sat håndbold på skoleskemaet. Her bliver håndbold integreret i 
undervisningen og bliver en naturlig del af børnenes læringsmiljø. Et forløb kan tilpasses så det passer lige 
netop den enkelte skole og forening. Hvis der på den pågældende skole er en overbygning, kan eleverne fra 
disse klasser med fordel bruges som hjælpere, måske interessen for trænergerning kunne modnes allerede der 
og dermed være en gevinst for rekrutteringsarbejdet i forhold til frivillige i foreningerne? 
Hvis det allerede nu har vakt en interesse, at få håndboldkaravanen på besøg, etablere et skolestævne eller 
køre et håndbold-i-skolen forløb, så ret endelig henvendelse til konsulent Mads Bo eller Lisbeth på kontoret, så 
vil de være behjælpelig med at komme videre i processen/planlægningen.   
 
DHF Håndboldskoler: i JHF kreds 6 blev der udbudt 13 håndboldskoler fordelt på 9 foreninger. Der blev 
afviklet i alt 11 håndboldskoler og det betyder desværre at 2 håndboldskoler blev aflyst grundet manglende 
tilmeldte samt mangel på antal frivillige til at stå for arrangementet.  
Der har været nedgang i antal håndboldskoler både i vores kreds, men også på landsplan, måske det kunne 
være interessant at fordybe sig i årsagen til dette? Det er jo vigtigt, at der udbydes produkter som er relevante 
for vores foreninger og vores medlemmer.  
 
Onlinemøder for trænere: vi inviterede igen til online møder for Trille og Trolle-, U6-8-, U9-11-, U13-15- 
og U17-19 trænere i efteråret 2022 med det hovedfokus at få etableret et rum for erfaringsudveksling, input til 
kredsen omkring hvordan kredsen kan være trænerne og de frivillige mere behjælpelig i hverdagen, gode ideer, 
spørgsmål, hjælp til udfordringer, fagligt input m.m.  
Til møderne er der også inviteret 1 medlem fra TU, DU og UU og konsulenten til at deltage.  
Der blev afviklet 1 online møde for hver af årgangene, dog blev disse ikke afholdt for U13-15 + U17-19 grundet 
manglende tilmeldinger. Tilmeldingerne til de afviklede møder har ikke været så store, men det er vores 
opfattelse, at de, som har deltaget, har ”fået noget med sig hjem”.  
Vi har fra BUUs side god glæde af møderne, hvor vi får hilst på trænerne i foreningerne og får en bedre 
fornemmelse af, hvad der rører sig i dagligdagen i foreningsregi, hvilke udfordringer står man i, 
succeshistorierne m.m. 
Vi forsøger, med respekt for den nationale beslutninger, at bruge disse erfaringer og oplysninger til, at bedre de 
tilbud vi har og måske udvikle nye, således at vi sikrer at afdække de behov, der er i foreningerne.    



 
I Børne- og Ungeudvalget vil vi gerne sige tak for samarbejdet og engagementet til alle foreninger, de frivillige, 
trænere, børn og unge og deres forældre – uden jer kunne håndbold i JHF kreds 6 slet ikke lade sig at gøre.  
Vi glæder os over, at situationen i Danmark er normaliseret, så vi igen kan mødes ude i hallerne, hvor vi gør den 
absolut største forskel for børnene og de unge – sikring af de gode oplevelser.  
 
Til sidst vil jeg sige mit udvalg, Mie, Malene, Tricia og Tina, tusind tak for samarbejdet i året 2022 – det er altid 
en fornøjelse, at mødes med jer og rette vores fokus på Håndbolden for Børn og Unge. Derudover kan tilføjes, 
at udvalgsarbejdet også bygger på gode oplevelser, sociale relationer og fællesskab ѡѢѣѤ 
Derudover skal lyder en stor tak for samarbejdet til konsulenten, bestyrelsen og specielt til kredskontoret, hvor 
Lisbeth udgør en stor del af Børne- og Ungehåndbolden for BUU i JHF kreds 6.  
 
Venlig hilsen 
Heidi Zacho Daugaard 
Formand for Børne- & Ungeudvalget. 

  


