
Formandens beretning 
 
Endnu et år er gået – og det er gået rigtigt godt; vi kan næsten kende sporten, som vi var vante til den, igen! Det 
er derfor også tid for det årlige tilbageblik – men, samtidigt også med et lille sneak-peek ind i den fremtid, der 
venter os lige rundt hjørnet. 
Efter at den verdensomspændende pandemi havde hærget i snart 2 år, kom vi godt ind i 2022, blot med en lille 
justering og tilretning af 2. halvdel af vintersæsonen. Virkeligheden viste, at selv med en forlængelse af 
forårsturneringen med 4 uger, blev dette stort set ikke benyttet. 
Senere i forårets løb blev der afviklet såvel beach-stævner, som en indendørs sommerturnering i samarbejde 
med kreds 5 – begge dele med ok fin tilslutning. 
Efteråret 2022 startede ud på helt vanlig vis – der blev spillet forturnering i de lokale rækker, mens der blev 
afviklet kval.spil i de jydske rækker.  
 
Vi var rigtigt godt i gang og på sporet af en helt frisk, ny og normal sæson! 
 
Holdoptælling og medlemstal 
Holdoptællingen for sæson 2022/23 viser dog endnu en moderat samlet tilbagegang i Jylland på 99 hold.  I 
kreds 6 har vi de senere år lykkedes med at bremse tilbagegangen, men ved sæsonstart i oktober måtte vi dog 
konstatere en nedgang på 40 hold, hvilket dog stort set blev hentet igen ved ombrydningen, således, at vi igen 
ligger på i alt ca. 460 hold i JHF kreds 6. 
Det er ikke prangende, men formentligt også et udtryk for, at foreningslivet, holdsport og frivilligheden har det 
overordentligt svært i disse år – til dels pga. medlemmernes manglende tilbagevenden til foreningerne efter 
Corona – dels grundet mange nye tilbud om sportsgrene, der i højere grad henvender sig til det enkelte individ 
og dets behov – fx padeltennis, for at nævne ét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På medlemssiden har vi tidligere kunnet glæde os over en flot og kontinuerlig fremgang i antallet af 
medlemmer. I perioden helt tilbage fra 2012 og frem til 2020. I 2021 blev vi, som resten af håndbold Danmark 
ramt på medlemssiden, dog med en beskeden tilbagegang på omkring 500 medlemmer. Der kæmpes og ydes 
en flot indsats i foreningerne for at vinde det tabte tilbage og der er ligeledes igangsat rigtigt mange initiativer 
fra DHF i forhold til at genetablere det gode og sunde foreningsarbejde.  
Med indgangen til 2023 kan vi med glæde konstatere en lille fremgang i medlemstallene – både lokalt, men 
også på landsplan, hvor vi på landsplan igen er tilbage med pænt over 100.000 medlemmer!  
Tak for det store arbejde, i gør i foreningerne for at gen-rekruttere, men også fastholde jeres medlemmer! 
Vi kan se i tallene, at der er nogle signifikante udsving mellem by/land, store/små foreninger, geografiske 
forskelle, men især mellem aldersgrupper og køn.  
 

 



 
 
Vi kan samtidig se, at udsving- 
gene i fødselstallene – små og 
store årgange – også har sat sit 
præg på antallet af børn og unge 
der dyrker idræt helt generelt. 
 
Konsulenten vil tage os lidt  
dybere ned i statistikmaterialet  
til generalforsamlingen. 
 
 
Dommerne 
Vi kommer ikke udenom at italesætte dommersituationen. DU-formanden har redegjort for udsvingene (læs: 
faldet) i antallet af aktive dommere i sin beretning. Rigtigt mange dommere – unge som ældre – har valgt andre 
fritidsinteresser og det har været svært at rekruttere og uddanne nye! Vores dommerudvalg, både lokalt, 
regionalt, men også på landsplan, har igangsat en masse gode aktiviteter for at holde stemningen og 
motivationen oppe og for samtidig at rekruttere nye (unge) dommere!  
 
Økonomien 
Økonomien i JHF kreds 6 er sund og stabil. Vi har igen i 2022 udnyttet de resterende af de generelle 
kompensationsordninger og kommer derfor ud med et acceptabelt resultat for året. Vi havde, ovenpå 2021’s 
store underskud, budgetteret med et forsigtigt lille plus for 2022 – et plus, som alle har bidraget til at realisere. 
Tak til både ansatte og politikere for at løfte i flok og gøre opgaven overkommelig! 
 
Struktur og ny reform i Dansk Håndbold 
I 2022 kom der igen skred i arbejdet med at skabe en ny struktur i Dansk Håndbold. 
 
Den 4. februar 2023 blev den nye politiske og administrative struktur for Dansk Håndbold vedtaget ved et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DHF i Kolding.  
Danmark består fra 1. juli 2023 nu af i alt 4 regioner, hvorved de 8 Jydske kredse og de regionale forbund (JHF og 
FHF) nedlægges.  
Der er allerede nu etableret nye politiske ledelser i de 4 regioner – dette skete sideløbende ved direkte valg til 
de 4 regionsbestyrelser ved mødet den 4. februar. 
Samtidig med dette blev der afholdt valg til samtlige landsdækkende udvalg – her har vi en mangeårig tradition 
for at vi fra JHF kreds 6 leverer mange gode talenter til det landsdækkende arbejde. Dette kan vi med glæde 
konstatere, også ser ud til at fortsætte fremadrettet. 
 
Den nye regionsbestyrelse er sammensat af dygtige og kompetente folk fra hele det midtjyske område. Herfra 
skal lyde et stort Tillykke med valget og ønsket om god vind og go’ arbejdslyst fremover!  
 
Regionsbestyrelsen pr. 1. juli 2023 ser ud som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Afrunding 
 
Også i 2022 er der udført et flot, solidt og dygtigt stykke arbejde i bestyrelsen, af konsulenten og i alle udvalg og 
i vores administration. Grundlaget for alt dette kan ikke ofte nok repeteres: Det handler om frivillige mennesker, 
som drives og motiveres af lysten og interessen for at yde en indsats for vores elskede sport: håndbolden.  
TAK for jer alle! 
 
Tak til foreningerne, dommere, trænere og alle øvrige samarbejdspartnere i DHF, JHF, DIF, DGI, samt hallerne og 
kommunerne i kredsen for et godt samarbejde. 
 
Ikke mindst, en stor tak til personalet på kredskontoret: Conni og Georg og Lisbeth 
 
Slutteligt vil jeg gerne udtrykke en kæmpe tak for tilliden og samarbejdet med jer alle i foreningerne gennem 
de sidste godt 10 år, hvor jeg halvdelen af tiden har beskæftiget mig med specialet turnering – og den anden 
seneste halvdel af tiden i højere grad har forsøgt mig som generalist. 
 
Det har været en ære og en fornøjelse at lære jer alle at kende – og altid med håndbolden og dens gavn som 
det primære! 

 
TAK! 
 

Marts 2023 
Palle Bækby 

Kredsformand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


