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Kredsgeneralforsamling
mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30
i Arena Randers
DAGSORDEN:
1)

Konstatering af antal fremmødte foreninger samt valg af 3 stemmetællere.

2)

Valg af dirigent

3)

Kredsformandens beretning

4)

Beretninger fra udvalgsformændene:
a. Turneringsudvalget
(Lars Nielsen)
b. Dommerudvalget
(Jan Sabro)
c. Uddannelsesudvalget
(Hans Andersen)
d. Børn og Ungeeudvalget (Inge Rønne)
e. Eliteudvalget
(Jørgen Larsen)
f. Konsulenterne
(Bettina Sparvath og Henrik Elkjær)

5)

Kassereren forelægger det reviderede regnskab (Ole Ditlev)

6)

Behandling af indkomne forslag.
a. Herunder forslag, der ønskes fremsendt til behandling på JHF’s repræsentantskabsmøde.

7)

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:

(Poul Wrang)

a. Formand

(Poul Wrang)

(for 2 år)

- villig til genvalg

b. Dommerudvalg

(Jan Sabro)

(for 2 år)

- villig til genvalg

c. Børn og Ungeudvalg

(Inge Rønne)

(for 2 år)

- villig til genvalg

d. Turneringsudvalg

(Hans C. Andersen)

(for 1 år)

- villig til valg

e. Uddannelsesudvalg

(Carsten Solberg)

(for 1 år)

- villig til valg

8)

Valg af 5 repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde, lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00
i Hammel Idrætscenter.

9)

Valg revisor.

10) Eventuelt
a. Lodtrækning om 5 håndbolde og 5 sæt træningskort blandt de tilstedeværende foreninger.
Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening to stemmer, der dog kan afgives af en repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret. Derudover har alle
tilstedeværende kredsbestyrelsesmedlemmer én stemme. Alle afgørelser træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Stemmesedler udleveres.

UDEBLIVELSE uden afbud fra kredsgeneralforsamlingen medfører bod til foreningen på kr.
200,3

KREDSFORMANDEN
Nu er der gået 4 år, hvor DHF’s projekt ”Knæk Kurven” har været et tilbud og omdrejningspunkt
for alle håndboldklubber i Danmark. Der har været gennemført en række forløb, som har taget
udgangspunkt i den enkelte klubs udfordringer.
Hvad har effekten så været? Det er naturligvis svært at måle helt nøjagtigt, idet vi ikke kan vide,
hvordan verden ville have set ud, hvis ”Knæk Kurven” ikke var søsat. Faktum er dog, at den stejle
kurve med frafald af spillere som vi oplevede det for 7-10 år siden er stoppet. De seneste år er
kurven blevet vandret, dvs. nedgangen er bremset. Vi har dog endnu ikke modtaget opgørelse for
2017, som var sidste år med ”Knæk Kurven”, men udmeldinger fra de enkelte kredse synes at bekræfte, at nedgangen er stoppet.
Men indsatsen for at fastholde de nuværende håndboldspillere og tiltrække nye er langt fra stoppet. DHF og distriktsforbundene er gået sammen om at opgradere antallet af udviklingskonsulenter fra 9 til 12 for fortsat at kunne tilbyde klubberne bedst muligt support til de strategiske tiltag.
Der er tale om en længerevarende opgradering, idet ordningen løber de kommende 7 år indtil udgangen af 2024.
Sidste år kunne berette, at en administrativ sammenlægning – trods årelange forsøg – ikke kunne
lade sig gøre. Vi kunne ikke nå til enighed med Kreds 5 og derfor undersøgte vi andre muligheder
for at minimere sårbarheden med de små kredskontorer. Til stor tilfredshed lykkedes det for Kreds
1, 2, 4 og JHF at opnå enighed om at samle administrationen med nyt lejemål i Hobro. Kort tid efter opstarten pr. 1. august viste det sig, at synergieffekten hurtigere end forventet blev synlig og
samarbejdet og opgavefordeling på tværs af kredsene i kontorsamarbejdet udvides løbende. De
ansatte har taget imod sammenlægningen med åbent sind og positiviteten har været meget afgørende for at processen er lykkedes til alles store tilfredshed. Jeg fornemmer også at klubberne har
taget godt imod.
På den politiske front smitter dette samarbejde også af, idet de enkelte udvalg finder sammen om
at lave værdiskabende løsninger. Dette skulle gerne kunne mærkes i de enkelte klubber f.eks. i
form af korte kørselsafstande, da hold kan deltage over kredsgrænsen. Udveksling af dommere
ud over kredsene er også en af gevinsterne, idet der kan suppleres ved dommermangel, ligesom
klubberne vil opleve at have – for dem – nye dommere.
Bestyrelserne og alle udvalg i Kreds 1, 2 og 4 har afholdt et fælles møde for at se, om der kunne
findes løsninger og måder at gøre tingene smartere på. For mig var det glædelig at kunne konstatere, at viljen til samarbejde og måder at finde løsninger på, gik over al forventning. Kreds 4 vil senere på foråret være vært for et kommende møde og jeg forventer, at sådanne møder også vil finde sted fremadrettet.
Med samarbejdet mellem JHF og Kreds 1, 2 og 4 er det synliggjort, at der kan opnås synergier
både på det administrative og det politiske område. Det er derfor mit håb, at en strukturdebat i
JHF kan genoptages, således at vi én gang for alle kan få afklaret, hvorvidt JHF uændret skal bestå af de nuværende 8 kredse, eller om tiden er ved at være inde til at ændre på strukturen. Jeg
synes, at vi skylder alle at afklare dette hurtigst muligt.
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KREDSFORMANDEN
Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen i Kreds 4 for det forgangne år. Deres indstilling omkring
sammenlægning af det administrative har gjort, at processen blev smidig og kunne lykkedes.
Tak og tillykke til Anna, som p.t. er på barselsorlov. Der skulle to til at erstatte hende, og Bettina
fra Kreds 7 og Henrik fra Kreds 2, har som vikarer gjort deres til at få tingene til at køre. Det har
gjort tingene betydeligt nemmere, at få et par rutinerede udviklingskonsulenter til at tage over i
barselsperioden.
En stor tak skal også lyde til Jette og Tom. Som altid leverer de en solid indsats og de har også
været positive og konstruktive, da de tog imod beskeden om at deres fremtidige arbejdsplads blev
flyttet. De har igennem snart mange år levet med usikkerhed om, hvorvidt en kontorsammenlægning blev aktuel og dermed også, hvor deres fremtidige arbejdsplads skulle være. Derfor er jeg
meget glad for, at der endelig kom en afklaring.
Randers, den 22. februar 2018
Poul Wrang
Kredsformand
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TURNERINGSUDVALGET
Det nye turneringsreglement for DK.
Holdkort.
Fiktive spillere.
For - turnering.
DHF Kortbane.
4-5-6 kreds cup.
Afslutning.
Det nye turneringsreglement for DK.
Reglementet er nu blevet brugt i en sæson, uden de store problemer.
Klubberne har været gode til at forstå og bruge det nye reglement.
Nu mangler vi kun at få fjernet U18/U 21 reglen. Det er aftalt at der skal være en mulig afklaring
efter år 1 med det nye reglement.
Holdkort.
Der er stadig for mange der ikke:
Får udfyldt holdkort til kamp start.
Med numre på alle spillere.
Med holdansvarlig påført.
Husk når der skal sendes flere rykkerer koster det bøde ved rykker nr. 3 og så fremdeles!!
Fiktive spillere.
Der er stadig for mange fiktive spillere på holdkortene! Det er forholdsvis få klubber der ikke har
orden i medlems- registreringen. Det må da være i klubbernes interesse at få disse spillere indmeld, så der kan opkræves kontingent til gavn for klubkassen! Er i tvivl, er Tom ikke længere væk
end telefonen.
For - turnering.
Kreds 4 er nok den kreds der gør mest ud af for-turneringen. Dog er der stadig klubber der melder
afbud til turneringen. Der er lige så mange undskyldninger for afbud, som det er dage i september
måned!
Vi får den bedste turnering fra sæson start, hvis flere deltager, og i giver TU de bedste kort på
hånden, for at sammensætte de bedste puljer, til gavn for de unge mennesker, så vi kan fastholde
at ”lige børn leger bedst”.
Det er et stort arbejde at få for-turnering og den løbende turnering på plads, så giv TU, og jer selv,
de bedste vilkår ved IKKE at framelde for-turneringen.
DHF Kortbane.
Der er pt. 9 haller med HDF kortbane i Kreds 4.
Børneudvalget og TU vil finde ledige tider i de haller der har baner, og lave stævne for U8.
6

TURNERINGSUDVALGET
4-5-6 kreds cup.
Ja det er så sidste kreds cup i 4-5-6 regi. Efter vi har fået samarbejde med kreds 1 og 2 ophører
samarbejdet.
Men der arbejdes på, at der skal være en kreds cup for hele Jylland. Der arbejdes med forskellige
modeller.
Klubberne får nærmere besked om modellen når den jyske TU har truffet en beslutning.
Samarbejdet med kreds 5 og kreds 6 har i alle årene været en succes. Tak til de 2 kredse for det
gode samarbejde.
Afslutning.
Her på falderebet vil jeg gerne rose klubberne for at de har status quo i holdtilmeldinger, nemlig
523 hold i alt.
Vi har måske ikke helt knækket kurven, men den er fladet meget ud.
Antallet af protester er pt på et meget lille antal. Protesterne går jo nu direkte til JHF så de bliver
behandlet ens.
TU prøver i denne sæson ikke at bruge” bedste 2 eller dårligste 5” ved afslutning på turneringen.
Vi vil give holdene en chance for at bevise at en dårlig kamp mod den senere vinder af puljen, ikke er ens betydende med en misset oprykning, eller en direkte nedrykning. I de tilfælde spilles der
om op eller nedrykning.
99,9 % af trænere/ledere og forældre ude i klubberne, kan godt finde ud af at opføre sig ordentlig.
Det er de sidste 0,1 % der, til tider giver vores dejlige sport, ridser i lakken. Husk at vi spiller
håndbold for sjov og for at mødes på fair vis.
Udflytningen af kontoret til Hobro, har i klubber taget godt imod. Samarbejdet med kreds 1 og 2 og
JHF er kommet godt fra land og skal nok blive til glæde for alle 4 parter.
Dette er TU´s sidste beretning med undertegnede som formand. Jeg vil gerne takke TU for et godt
samarbejde, også en stor tak til Tom og Jette for samarbejdet gennem årene. Tak til mine kollegaer i kredsbestyrelsen for det gode samarbejde.
Samtidig vil jeg byde Thomas Mortensen velkommen som nyt medlem i Turneringsudvalget.
På Turneringsudvalgets vegne
Lars Nielsen.
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DOMMERUDVALGET
Status er at vi råder over 117 aktive dommere. Vi har i sæsonen fået uddannet 5 nye dommere.
Vi søsatte et projekt ved starten af sæsonen - inspireret af en tilsvarende model fra Fyn - hvor
klubberne skulle bidrage med dommere i forhold til antal turneringskrævende hold. Vi er nu så
langt i projektet, at vi nu kan lave en opgørelse der betyder, at 18 klubber ikke har det nødvendige
antal dommere. Disse 18 klubber vil få tilsendt en opkrævning ved sæsonafslutning. Gebyret vil
stige til det dobbelte næste sæson - så vi kan kun appellere til, at klubberne får rekrutteret det
nødvendige antal dommere. Der vil blive afholdt 3-4 dommerkurser i september og oktober måned
2018.
Ros til klubberne for den måde I har taget imod vores nye dommere på. De er godt mærket - i
form af tekst på dommertøjet - og vi føler, at der bliver givet dem den plads til usikkerhed, som
nye dommere nu engang har.
I DHF regi har vi følgende dommere:
1 x ligadommer
3 x 1. divisionsdommer
1 x 2. divisionsdommer
3 x liga observatør.
Ny struktur / fælles kredskontor.
Vi har i forbindelse med den nye struktur og fælles administration med kredsene 1,2 og 4 samt
JHF kontor, fået ansat en påsætter på kontoret. Vi mener at det har givet en bedre synergieffekt,
og at kommandovejene er blevet både hurtigere og med få fejl. Samtidig har vi bibeholdt en vagttelefonordning der gør, at det ved sygdom mv. er muligt at finde afløser med kort varsel, hvilket
har resulteret i et fåtal af kampe, hvor dommere ikke har mødt op.
I øvrigt har vi et rigtig godt samarbejde med dommerudvalgene i kredsene 1 og 2 - et samarbejde
der næste sæson vil udmønte sig i et konkret samarbejde for vores bedste lokale dommere samt i
vores talentarbejde.
Fair Play.
Vi har i sæsonen haft et begrænset antal sager omhandlende Fair Play. Der har været meget få
klager over dommere, og vi har samtidig med glæde konstateret, at der kun har været få sager i
forhold til dårlig opførsel fra spillere/ledere i forhold til dommernes virke. Der har selvfølgelig været
kampe, hvor bølgerne har gået højt, men kun i et enkelt tilfælde har der været tale om håndgribeligheder overfor en dommer. Vi mener at kunne spore en større bevidsthed i klubberne om, at
dommerne er en del af spillet på godt og ondt, og dommerne ikke er ufejlbarlige. Vi håber at kunne fastholde denne status på området.
Til gengæld har vi desværre oplevet en lille stigning i forhold til dårlig opførsel fra tilskuere - primært forældre - der både i forhold til dommere og modspillere går over grænsen for Fair Play. Vi
håber at ansvarlige klubfolk sammen med dommerne vil være med til at komme dette til livs. Vi vil
indskærpe overfor dommerne, at de har handlepligt i forhold til dette - dvs. i yderste konsekvens
bortvisning fra hallen og efterfølgende indberetning om episoden, således vi kan få tydeliggjort
hvilke klubber der har problemet.
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DOMMERUDVALGET
Vi har desværre også nogle tilfælde af tilskuere, der har opsøgt dommerne ved omklædningsrummet, og sågar på P-pladsen efter kampen. Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
Vi har via JHF bedt om at få udstukket nogle mere tydelige retningslinjer for brug af sociale medier
i relation til Fair Play. Vi håber at få mere klarhed over, hvor grænsen går for, hvad man kan udtale sig om vedr. modstandere, dommere mv. på åbne sociale medier.
Bundlinjen er imidlertid, med de mange kampe der bliver afviklet er vi tilfredse med Fair
Play tilstanden i kreds 4, og vi vil løbende i et samarbejde med klubberne arbejde på at
fastholde at være en fair kreds.
Slutteligt vil DU gerne takke for et rigtig godt samarbejde med personalet på kredskontoret i en
sæson, hvor mange rutiner og arbejdsgange blev ændret lige op til en ny sæson.
På dommerudvalgets vegne
Jan Sabro, formand.
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UDDANNELSESUDVALGET
Uddannelsesudvalget vil først, gerne sige stor tak til alle håndboldklubber, trænere og medier for
jeres aktive deltagelse i årets løb, rundt på de forskellige børnetrænerkurser, trænerkurser, inspirationskursus, symposium og seminar.
Tilbagemeldingerne i årets løb har været positive, og jeg vil i den forbindelse gerne sige tak til jer
klubber for jeres deltagelse, og til Henrik og Anna for arbejdet omkring afviklingen af kurserne.
Vi vil altid gerne have flere med på kursus, og der er altid plads til flere, men vi er glade for, at
mange af kredsens trænere kommer afsted, og modtager inspiration som kan højne deres daglige
træning.
Det er trænernes engagement, som er med til at fastholde spillerne ude i klubberne. I DHFs modulkurser på BørneTrænerUddannelsen og TRænerUddannelsen, indgår der, udover relevante
håndboldøvelser, også en vigtig holdningsdannende debat, ud fra DHFs værdier for håndbolden.
En debat, som er til gavn og glæde for klubberne og spillerne, i fastholdelse og dygtiggørelse,
samt vores fælles glæde til håndbolden.
Det er stadig vigtigt, at vi får nogle nye trænere på BTU kursus. Især synes vi, at det er vigtigt at
de helt unge trænere kommer afsted og møder ligesindede. TRU modulerne er også vigtige, for
den mere modne og erfarne træner, og skulle man have ambitioner, og mod på Divisionstræneruddannelsen eller Talenttræneruddannelse, så skal man kvalificere sig ved, de opsamlede point
som TRU kurserne giver.
Vi har nu haft vores nye TRU kørende i et år, og det ser ud til, at det er svært at få folk til at bruge
7 timer på fx angreb, så vi skal måske tænke anderledes, og tilbage til weekendkurser, hvor man
får et ”helt” TRU forløb, og dermed kommer bredere omkring. En opgave uddannelsesudvalget vil
arbejde videre med.
På senior breddesiden kan inspirationskurser være rigtig gode og givende, det giver mulighed for,
at få nogle nye, og måske anderledes øvelser med hjem til hverdagen, dette kan være medvirkende til, at der kommer flere til træning, og dermed gøre det sjovere at være til stede.
På JHF niveau er vi gået sammen om, at lave nogle større uddannelsesdage, hvor vi samler BTU,
TRU og nye ungdomstrænere på samme sted, således at alle klubbens trænere kan følges ad, og
få inspiration på det niveau de træner.
Til sommer prøver JHFs uddannelsesudvalg med et kursus ved Balatonsøen i Ungarn, her får deltagerne mulighed for at fordybe sig, samt netværks med håndbold i fem dage. Alt sammen med
udgangspunkt i TRU uddannelsen, suppleret op med lokal ungarsk inspiration. Se mere på
www.dhf.dk/kurser/kursus/2516
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UDDANNELSESUDVALGET
Til sidst, inden jeg takker af, vil jeg gerne takke Tom, Jette, Anna, og Henrik for altid en hjælpende
hånd igennem alle årene.
Tak for denne sæson, og denne gang
Hans Andersen
Uddannelsesformand JHF, kreds 4
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BØRNEUDVALGET
Beretning for BUU i sæsonen 2017/18.
Med fuld fart på en sæson med mange hold og kampe for U4 – U6 – U8 er det blevet tid til at se
tilbage på sæsonen og få lavet en beretning.
Der er ikke mange kredse der tilbyder ”kampe” for U4, vi oplever at det er der behov for. Det er et
herligt syn når der går næsten lige så mange trænere/hjælpere på banen som der er spillere, og
alle tror de har lavet mål og har vundet.
DHF er kommet med Guidelines for U6 og U8. Disse Guidelines afviger ikke meget fra det koncept vi har spillet efter de sidste år her i kredsen, så vi har ikke lavet om på det som fungerer.
Noget som fungerer rigtig godt er Street bolden til U4 og u6, den kan alle holde ved, er let at kaste
med, man slår sig ikke på den, og den triller ikke langt væk når man taber den.
Ved U8 hvor man begynder at kunne drible fungere den blå Trial soft bold perfekt.
BUU beklager at Trille Trolde kurset i efteråret ikke blev til noget, men der er lige udbudt et nyt her
i april.
Vores U8 trænere håber at det kursus kreds 1,2 og 4 tidligere har lavet i Hobro kommer op at stå
igen, da opdelingen af voksne og unge trænere på samme kursus har været godt.
BUU deltog i DHF`s håndboldsymposium hvor vi delt op i grupper der skulle se på spil på lille bane for U7, DHF kortbane for både U9, U11 og U13, spil på stor bane for de samme årgange hvor
vi skulle tælle boldberøringer, skud på mål, og komme med kommentarer til hvad vi så. Lige nu
bliver der holdt teststævner med DHF kortbane rundt i Danmark, så vi afventer resultatet fra disse
stævner.
BUU har vedtaget at der ikke bliver spillet på stor bane for U8 til næste sæson, men at vi stadig
udbyder total håndbold på lille bane og det nye bliver DHF kortbane for denne årgang.
Lige nu er vi på begynder stadiet med at samarbejde med kreds 1 og 2, om at man kan tilmelde
sig til hinandens stævner, men er enige om at hvis der er klubber der ønsker at spille hos os eller
omvendt så tager man pænt i mod hinanden og sætter sig ind i hvilke regler man spiller efter inden man møder op.
I denne sæson kan vi i kredsen glæde os over, at der er kommet en del flere hold i disse årgange
på Djursland så godt arbejde ude i klubberne, håber i kan fortsætte det gode arbejde.
For at alt dette kan lykkes er der nogle fantastiske dygtige trænere/ledere ude i klubberne, som
gør et fantastisk stykke arbejde med disse årgange. Børnene bliver introdukseret i at være i et
større fællesskab, behandle hinanden pænt og lære de første grundregler i det svære spil HÅNDBOLD. Stor tak til jer for et fantastisk samarbejde, og i er med til at skabe en god stemning til vores stævner.
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BØRNEUDVALGET
Til BUU medlemmerne vil jeg sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af året. I er
gode til at tage dialogen ude i hallerne, hvis der er nogle ting der skal drøftes, og melde tilbage
hvis der er noget vi skal tage os af.
Til jer på kontoret skal der også lyde en stor tak for jeres hjælp når vi har brug for det, selv om vi
ikke lige kommer forbi til en kop kaffe mere.
Vi ønsker vores konsulent Anna Heide tillykke med familieforøgelsen, glæder os til Anna er på
banen igen.
Stor tak til kredsbestyrelsen for et godt samarbejde og forståelse for hvordan vi kan gøre brug af
hinandens kompetencer og stærke sider.
Med disse ord ønsker jeg alle i Kreds 4 held og lykke fremover.
Formand
Inge Rønne
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ELITEUDVALGET
Træningen
På drengesiden har vi haft Claus Sevel som ansvarlig for både årgang 2002 og årgang 2003. På
årgang 2002 har Claus Sevel og Casper Jul Christiansen varetaget træningen. Årgang 2003 er
blevet trænet af Mads Spanggaard og Anders Friis. 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.
Marc Uhd er blevet tilknyttet som DHF-talenttræner
På pigesiden har vi arbejdet med årgang 2003, hvor Tor Mathiassen har været cheftræner. Mikkel-Alexander Thomassen har været træner. Christoffer Høj Nygaard har varetaget opgaven som
målvogtertræner med hjælp fra ungetræner Julie Stokkendal Poulsen. Louise Post har været fysioterapeut og har den sidste del af året fået hjælp af Jeppe Henriksen Knudsen.
Vi har haft et godt samarbejde og en god dialog med DHF-træner Thomas Høst.
En stor tak til jer alle - for jeres store arbejde og energi. Vi fortsætter arbejdet i 2018, 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 og for andet år i træk deltog både drenge
(2002) og piger (2003). I stævnet deltog kreds 2, 3, 4 og 6. Det er en god anledning til at se mange spillere i aktion. Tak til Karina Jensen, Mogens Bay og Bjørn Sommer for et godt samarbejde.
Kredsstævnet i Tønder 2017
Magnus Vistoft, Mads Kønig, Frida Møller og Laura Holm blev efter stævnet udtaget af DHF.
Kredstræningen for 2018
Drenge årgang 2004 afprøver vi en ny struktur og inviterer samtlige drenge ind til træning. Piger
årgang 2004 har haft den første kredstræning med 44 piger fra 16 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.
På vegne af Eliteudvalget
Jørgen Larsen
Formand
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Anna har været på barsel siden i sommers og i den forbindelse har det været Henrik (fra kreds 2)
og Bettina (fra kreds 7), som har varetaget opgaverne omkring klubberne i kreds 4. Det har været
et halvt år med rigtig mange karavanebesøg, flere foreningsbesøg og god sparring med klubberne, og det har været dejligt at opleve jeres vilje til at udvikle, turde og mod til at være frivillig på
godt og ondt, også i kreds 4.
Klub-Building er afsluttet pr. 31.12.2017 i den gamle form, men det bedste er taget med videre, og
I vil i løbet af 2018 få flere informationer om de nye muligheder. Det er skønt at opleve at klubberne søger sparring og udvikling, og i må meget gerne kontakte os hvis der er områder hvor i ønsker hjælp, vejledning eller inspiration.
Vi oplever at det er mange forskellige udfordringer I sidder med, men oplevelsen af at I lytter, inspireres, handler… er med til at gøre at der aldrig er langt hjem efter et foreningsbesøg.
2017 har budt på følgende arbejdsområder for os:
Håndboldkaravane
Kreds 4 har i 2017 haft 22 Håndboldkaravanebesøg. Det har betydet flere nye spillere i klubberne
og kontakt til mange skoler, så de husker at spille håndbold i skoletiden. Karavanebesøgene betød også flere aftaler omkring ”Håndbold i Skolen”. Denne mulighed øger samarbejdet med skolerne, og det undervisningsmateriale der er udarbejdet, kan klæde skolerne på til at få håndbold
ind i årsplanen.
Foreningsnetværk
Vi arbejder PT med 3 foreningsnetværk i JHF Kreds 4. Der arbejdes med Mariagerfjord, Syddjurs
og Viborg.
Foreningsnetværket i Viborg kommune er et spændende og stort projekt, da resurserne fra
Idrætsrådet er med ind over. Formålet er bl.a. at samle håndboldklubberne, om det at få flere
håndboldspillere til klubberne men også få kvalitet i den træning der er ude i klubberne. Et spændende projekt i samarbejde med DGI, som øger klubberne muligheder for samarbejde og udvikling. Vi var over 20 mand samlet i uge 8 hvor der ivrigt blev stemt om mulige tiltag. Der startes et
nyt projekt op som hedder ”Et løft til håndbolden i Viborg kommune” med ansættelse af en inspirator med inspirationstræning ude i klubberne, samlinger for spillere mv.
Foreningsnetværket i Mariagerfjord har meget kig på at etablere et fælles håndboldkaravanetilbud
og en skoleturnering, for at øge samarbejdet med de lokale skoler, i håbet om øget medlemsrekruttering. Det er ambitionerne at få til at lykkedes i opstarten af næste skoleår, og der har været
møde med positiv energi på området. Vi samles igen inden sommer for at arbejde de sidste ting
på plads frem imod målet. I Mariagerfjord netværket har der også været stor interesse for Beach
håndbold som sommeraktivitet for at skabe et tilbud hele året til alle der vil det. Der er dialog om
at træne på tværs af foreninger eller årgange, så der hen over sommeren også vil være mulighed
for at spille håndbold, så børn der gerne vil være idrætsaktive ikke presses til at søge andre
sportsgrene.
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Foreningsnetværket i Syddjurs, arbejder på at skabe et lokalt uddannelsestilbud for lokale trænere. Her har 4 værtsforeninger budt sig på banen. Der har været afviklet 2 kurser med rigtig fin tilslutning, og det 3 kursus er i Rønde d. 17. marts. Rønde er egentlig en kreds 5 forening, men deltager i foreningsnetværk Syddjurs da foreningen ligger i Syddjurs kommune, som overvejende har
klubber fra JHF Kreds 4.
Beach håndbold
Der er ved at blive lagt sidste hånd på planen, men der vil blive stævner på samme destinationer
som sidste år. Det betyder at der igen i år vil være stævner i Viborg, Randers og Glesborg. Invitationen er på trapperne i skrivende stund, så dem vil I se i nærmeste fremtid. Er der nogen af jer
der ønsker Beach inspirationstræning for at komme i gang med Beach håndbold, så skriv til konsulent.kreds2.jhf@dhf.dk, så vil vi gerne tilbyde at komme ud og holde åben Beach træning, hvor
vi kan komme med gratis inspiration til jer og de omkringlæggende klubber. Vi oplever flere baner
blive etableret, og det ser spændende ud for Beach håndbolden i fremtiden.
Uddannelse
Der har været gennemført kursus i Hadsund, Ebeltoft, Hornslet og i april er der planlagt Trille og
Trolle opstartskursus hos Trustrup-Ålsrode IF. Vi søger meget gerne input fra foreningerne til hvilke kurser i gerne vil have, og opretter også meget gerne kursus hjemme i jeres hal. Alt i skal gøre
er at kontakte os eller Tom på kontoret, så vil vi lave et set up der passer til jeres behov.
I er altid velkomne til at kontakte os om stort som småt og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe jer
videre indtil Anna er tilbage. Anna er tilbage igen fra barsel i august 2018.
Tak for håndboldåret 2017.
Venlig hilsen

Henrik Elkjær
Udviklingskonsulent
JHF kreds 2
Tlf. 4242 44 23
E-mail: konsulent.kreds2.jhf@dhf.dk

Bettina Sparvath
Udviklingskonsulent
JHF kreds 7
Tlf. 4087 0066
E-mail: bsp@dhf.dk

16

