
 

 

Årsberetning fra Børne- og Ungeudvalget (BUU)JHF Kreds 6: 
 
Så er vi kommet til den tid på året hvor vi skal tage et tilbagekig på året 2017 og  
for Børne- og Ungeudvalget synes vi, det har været et sjovt, spændende og oplevelsesrig år  
med masser af ny læring, men dog også med bekymring, da vi desværre fortsat mærker  
tilbagegangen i antallet af tilmeldinger til Totalhåndbold- og DHF Kortbane stævnerne. 
 
I sidste års beretning havde jeg noteret følgende fokusområder: 

 Kommunikation. 
 Afvikling af stævner. 
 Økonomi for deltagelse til stævner. 

 
Disse fokusområder var opstillede med netop det formål, at få flere hold og dermed børn med til stævnerne 
igen, men vi må konstatere, at vi ikke er nået i mål med disse, trods øgede fokus på ovenstående områder. 

- Kommunikation: Vi var i tvivl om vi ramte de rette folk, når materiale og invitationer kun kom ud via 
mail. Derfor har vi haft et større fokus på, at få tingene lagt ud på kredsens Facebook side og kan 
konstatere, at der er mange som ser opslagene, men rammer vi fortsat ikke alle de relevante parter, 
læs trænere?  
Overvejelse: Skal vi også benytte Instagram og/eller Twitter?  
Vi har også på Facebook siden øget antallet af opslag, når der afholdes stævner m.m. mhp at øge 
opmærksomheden.  
Overvejelse: Vil vi øge opmærksomheden på vores stævner ved også, at benytte Instagram og/eller 
Twitter?  

- Afvikling af stævner: Vi har haft det mål, at alle stævner skulle afholdes, således at der ikke kom 
en ond spiral med aflysning af stævner. Vi har dog desværre måtte aflyse nogle stævner og der er 
også ved nogle stævner flyttet tilmeldte hold til andet spillested, således at børnene kunne komme 
afsted til kamp. I forlængelse af, at vi konstaterer, at vi fortsat ikke har nået målet om, at få flere med 
til stævnerne, har vi sendt mail til alle vores medlemmer, nemlig jer klubber, mhp at få 
tilbagemeldinger på oplevelserne af stævnerne og gode idéer til de kommende stævner i sæson 
2018/19. Der er allerede kommet en del tilbagemeldinger, men vi modtager gerne flere. Vi vil samle 
alle tilbagemeldinger og implementere alle de tiltag vi kan, uden at gå på kompromis med DHF’s 
opstillede koncept og vores eget værdisæt. 

- Økonomi for deltagelse til stævner: Vi har nedsat priserne til afslutningsstævnerne. 
Overvejelse: Vil det have en effekt, at prisen pr tilmeldt hold til de andre stævner nedsættes? 

 
Totalhåndbold: 
Vi har nu spillet efter det nye koncept i 1½ sæson og jeg synes at kunne konstatere, at spillet fungerer og at 
børnene har der sjovt. Jeg mærker, at trænerne er gode til, at niveauudligne med små justeringer undervejs i 
kampene, når der er forskel på holdene.  
En af de nye områder i konceptet var håndboldvejleder funktionen. Det område skønner jeg, at vi skal have 
et ekstra fokus på, således at alle kan blive mere fortrolige med opgaven.  
Til orientering: I efteråret 2018 afholder UU og BUU et fællesarrangement netop med denne funktion som 
tema. Vi har i januar måned 2018 haft ekstern håndboldvejleder på, som er blevet foreviget på små film. 
Disse små film vil danne grundlag for visuelt læringsmateriale. 
 
DHF Kortbane: 
Vi er godt i gang med vores DHF Kortbane stævner, men vi kunne godt have endnu flere. 
Vi har i JHF Kreds 6 mange baner, men det er også nødvendigt, at der er masser af tilmeldinger til 
stævnerne, således, at vi kan udnytte al den kapacitet vi har. 
HUSK at vi i JHF Kreds 6 udbyder DHF Kortbane for: 

 øvede U8 
 U10 A, B, C og D 
 U12 A, B, C og D. 
  

DHF Kortbane skal ses som et supplement til den eksisterende turnering (dog ikke for U10 og 12 D række, 
disse spilles udelukkende som DHF Kortbane stævner i JHF Kreds 6), hvor man har mulighed for, at give  



 

 

maginalspillere ekstra spilletid, opsætte forskellige udviklingsmål m.m. 
 
Afslutningsstævner marts 2017: Traditionen tro blev der igen afholdt afslutnings  
arrangementer for U6 og 8. For U8 blev arrangementet afholdt i Rask Mølle Hallerne og for 
 U6 blev arrangementet afholdt i Voel Hallerne. 
For begge arrangementer gælder det, at der var mange børn tilmeldt og til U8 arrangementet  
ligeledes mange forældre, så der sikres at hjemve ikke er det, som skal afholde børnene i at  
deltage. Det giver dog også trænerne mulighed for, at hygge sig sammen og med børnene på 
en afslappet facon og sammen får de sat et godt punktum for sæsonen.  
Stævnerne forløb planmæssigt med masser af kampe, sjov, hygge og medaljer og T-shirts, der blev på de to 
arrangementer uddelt ca. 700 stk. medaljer og t-shirts, så det lover da ret godt for de kommende årgange. 
 
U6 og 8 stævner 2017:  
Stævnerne for U6 og U8 afholdes ca. hver 2. lørdag fra oktober til marts måned fordelt på 2 - 3 haller, som er 
fordelt således, at vi kan være repræsenteret i alle områder af kredsens geografiske berøringsflade.  
 
Når vi fra BUU er ude ved de enkelte stævner, så kan vi konstatere, at vi blandt vores klubber har en masse 
frivillige engagerede trænere, som alle gør et fantastisk stykke arbejde med børnene og for håndboldens 
skyld og dem skylder vi alle en KÆMPE tak for deres fremragende indsats – så husk at skønne på dem 
hjemme i klubberne, for de er med til, at sikre, at der er børn nok i fødekæden fremadrettet. 
 
Også til de stævneansvarlige klubber, hvor stævnerne afholdes, skal der lyde en stor tak for  
indsatsen – skønt at mærke, at der bare er styr på tingene, når vi kommer og vi kan føle os  
overflødige og denne følelse er jo netop meget positiv. 
 
Julearrangement for U6 og 8:  
Blev afholdt primo december 2017 i henholdsvis Billund og Ry Hallerne. Det er et arrangement, som rigtig 
mange klubber/hold tilmelder sig og således var der fuldt program hele dagen for begge steders 
vedkommende.  
I år blev der uddelt julegodteposer, som BUU selv stod for, at lave der blev lavet ca. 600 poser alt i alt. 
 
Vision – Strategi – Handling 
BUU har i 2017 været i proces med konsulenten omkring Vision – Strategi – Handling, således at vi kunne få 
sat ord på det vi går og gør, få ryddet op, opstillet mål, få lagt en plan, så vi arbejder i samme retning og få 
sat handlinger bag. Det har været en meget spændende og lærerig proces og jeg synes, vi er blevet meget 
klogere på de aktiviteter vi i JHF Kreds 6 udbyder for netop de årgange vi i BUU repræsenterer. 
Vi forventer, at vi her primo 2018 er nået hele vejen rundt og bliver klar til, at arbejde videre med vores 
produkt allerede fra det tidspunkt, hvor vi skal til at planlægge den kommende sæson. 
Tak til Claus for at holde os på sporet, være inspirator og facilitator.  
 
Samarbejde mellem Konsulenten, Dommer-, Uddannelses-, Turnerings- og Børne og Ungeudvalget:  
Mange opgaver og arrangementer griber ind over hinanden eller kan med fordel kombineres, derfor vil vi 
fortsat bestræbe os på, at gøre en mere aktiv og synlig indsats i forhold til, at bedre samarbejdet i forhold til 
udbud af arrangementer, nye tiltag, kurser m.m. og dette er ikke mindre aktuelt i ”Knæk Kurven” arbejdet, 
hvor fokus er at redde håndbolden, så håndbold også kan spilles i Danmark om 100 år. 
 
Nye tiltag fremadrettet: 
Jeg vil gerne opfordre til, at man som klub giver besked til BUU, hvis man kommer på en ide, som man 
tænker alle kunne have glæde af og som man synes kunne udbydes i kreds regi – stort såvel som småt. 
 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle klubber, trænere, børn og deres forældre for et godt samarbejde 
gennem hele 2017, hvor samarbejdet har betydet, at børnene i vores kreds har fået mange sjove og lærerige 
timer rundt omkring i de forskellige haller. 
 
Også en stor tak til Conni, Georg og Lisbeth på kontoret for deres engagement og velvillighed som er med til 
at få tingene til at køre meget lettere for os frivillige. 



 

 

 
Til kredsbestyrelsen skal der også lyde en stor tak for samarbejdet, tak for jeres forskellige  
input, udfordringer, spørgsmål og ikke mindst opbakningen. 
 
Til allersidst og slet ikke mindst, en stor tak til mine udvalgsmedlemmer Mie, Tina, Malene 
og Tricia for jeres store arbejdsindsats i 2017, det er fedt at mærke den engagement og store  
lyst der er til at skabe nogle gode og stærke rammer for ”vores” børn og unge i hele JHF Kreds 
6 regi. 
Sara er kommet hjem fra New Zealand, velkommen hjem, så hun er også at finde i udvalget  
igen, dog vil hun være mest at finde ude til stævnerne fremadrettet.  
 
 

 
 

Venlige hilsner 
Heidi Zacho Daugaard 

Børne- og Ungeudvalget JHF Kreds 6. 
 
 
 


