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Beretninger 2018-2019 
 

Formanden 
 
Der er sket rigtig meget i det forgangne år i dansk håndbold, og jeg vil i denne beretning fremhæve nogle af 
dem. 
 
Bestyrelse og udvalg 
Set fra mit perspektiv, har der i indeværende sæson været et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af 
udvalg og bestyrelse. 
 
I bestyrelsen har vi haft mange gode dialoger, vi har ikke altid være helt enig det synes jeg faktisk er en styrke. 
Det gode samarbejde og villigheden til at tage de rigtige beslutninger for Dansk Håndbold, har altid været i 
højsædet. 
 
Udfordringen med at rekruttere frivillige har også ramt JHF. Således har vi i denne sæson måttet erkende, at 
det ikke lykkes os at finde en dommerudvalgsformand. Det er endnu en grund til, at vi skal have kigget på den 
politisk struktur.  
 
Økonomi 
Regnskabet viser et driftsunderskud på ca. 110.000 kr., hvilket i sig selv ikke er nogen katastrofe. Vores kas-
serer Allan Enevoldsen vil uddybe og gennemgå de enkelte poster på repræsentantskabsmødet. 
 
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. 
 
Hjælpefonden 
Der har været fondsudbetalinger på 70. 000 kr. og i lighed med tidligere år har den største udbetaling været til 
kredsene til gennemførelse af Håndboldkaravanen. 
 
På Jydsk Håndbold Forbunds hjemmeside findes fundats for Hjælpefonden. Samtidig vil jeg 
opfordre foreninger og medlemmer til at undersøge de muligheder, der foreligger for at 
søge støtte ad denne vej. 
 
Hædersbevisninger 
Ved repræsentantskabsmødet 2018 blev følgende personer hædret med: 
 
Årets JHF’er:   Emilie Frandsen fra ØHK, Hedensted. 
JHF ’s Kredspokal:  Jens Ove Rossen fra, Bov IF 
 
Tillykke med den velfortjente hæder til jer begge. 
 
Veteranforeningen 
Veteranforeningen fik på deres sidste årsmøde valgt en ny formand da Niels-Henning Brock Mikkelsen valgte 
at indstille en lang politisk karriere. Jeg vil gerne takke den afgående formand for godt samarbejde og håber 
på et ligeså godt samarbejde med den ny mand på posten nemlig, Jens Nellemand.   
 
Jeg vil gerne opfordre de, som har interessen, alderen og som ellers opfylder optagelseskravene til at melde 
sig ind i Veteranforeningen. Det er et herligt sted og grundlag for endnu flere timer sammen med gode hånd-
bold folk, hvor man kan mødes og dele håndboldoplevelser udflugter og meget andet. 
 
Veteranforeningen afholder deres årlige årsmøde samme dag som forbundets repræsentantskabsmøde. 
 
Det er en stor glæde, at vi på denne dag kan være sammen og drøfte håndboldsituationen i Jylland, og hvor 
vi samtidig kan få nyt at høre fra foreningen. 
 
Tak for den interesse, som I udviser for forbundet – Tak for godt samarbejde. 
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Kontorsamarbejde 
Kontorsamarbejdet med Kreds 1-2-4 er også blevet tilpasset og justeret på mange fronter. Vi har fået ansat 
en kontorleder, som sammen med der øvrige personale arbejder med at få beskrevet processer og procedurer 
for hele kontoret i Hobro. 
 
På mange områder arbejder vi administrativt på tværs af kredsgrænserne. 
Beskrivelse af processer, procedurer, vidensdeling, årshjul, tjeklister og kom-
munikation er nogle af de ingredienser, der er vigtige i dette arbejde med at 
få beskrevet det hele. 
 
Det handler også om at finde den bedste måde at gøre tingene på, dele disse 
erfaringer og så være opmærksom på, at vi hele tiden kan gøre det ”lidt bedre 
hver dag”. Effektivitet, kvalitet og trivsel er nøgleordene for at det skal lykkes 
– og vi er rigtig godt på vej. 
 
Politisk strukturarbejde 
Strukturen i Dansk Håndbold har været meget debatteret de seneste år, og det gør sig også gældende for 
indeværende. Vi må erkende, det at lave en strukturændring i en politisk verden ikke er så lige til. Det tager tid 
og det må vi naturligvis respektere. JHF´s bestyrelse har taget initiativ til endnu en gang at starte en processen 
op for at få ændret strukturen i Jylland. Det er med en vis optimisme, at der er indkaldt til et møde med de otte 
kredsbestyrelser umiddelbart efter repræsentantskabsmødet d. 27. april. Formålet med mødet er at få en åben 
dialog om, hvordan fremtiden kan se ud med hensyn til den politiske struktur. 
 
Hold i turnering / medlemmer 
Herunder ses en statistik over antal hold som har deltaget i vinterturneringen de sidste 5 år. Hvis vi isoleret set 
ser på denne statistik kan vi se, at vi i 2018-19 stadig har nedgang i hold, alene 122 hold i Jylland. Det svarer 
til 3,19%. 
 
Det er desværre tilbagegang igen. Jeg skrev i min beretning sidst år, at jeg håber på, at vi kunne sætte et + 
foran antal tilmeldte hold i vores turnering. Det blev desværre heller ikke i år, at det skulle lykkes. 
 
Ser vi på medlemsantallet, er der også tilbagegang. I 2017/2018 var der 104.989 medlemmer mod 104.609 i 
2018/2019 – en tilbagegang på 380 medlemmer. 
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Beach Handball 
Beach Handball bliver bare ved med at udvikle sig, og vi oplever, at flere og flere klubber 
anlægger Beach baner for at imødekomme den store efterspørgsel. 
 
Beach Handball er et at de områder, hvor vi igen i år har haft frem-
gang. Der bliver også på 
dette område gjort et rigtig stort arbejde i kredsene. Beach Hand-
ball er et godt supplement til at aktivere og fastholde håndboldspil-
lere henover sommeren  
 
wFor første gang skal der spilles en international klub Beach tur-
nering i Danmark, og et stort europæisk beach event skal afvikles 
i Billund i dagene fra 8-10 juni. 
 
Dansk håndbold 
Der bliver lavet rigtig mange tiltag i dansk håndbold for at vendt 
medlemsnedgangen. 
 
Knæk Kurven projektet, som officielt blev afsluttet i december 2017, er et af dem. De sidste klubber er nu ved 
afslutte deres individuelle forløb, flere af klubberne, der har deltaget i dette projekt, melder positivt tilbage med 
medlemsfremgang. Det er selvfølgelig svært at sige om det lige præcist skyldes knæk kurven, men der er et 
sammenfald, hvilket er meget positivt. 
 
Nye tiltag 
 
Bevæg dig for livet 

Bevæg dig for livet (BDFL) er det projekt, som afløste knæk kurven. Projektet, 
som er et 
samarbejde med DGI, Tryg fonden, Nordea fonden og DIF, det har fokus på at 
få flere 
unge og voksne medlemmer i foreningerne. Projektet har nu kørt i et år, og efter 
en svær start ser det ud til at aktivitetsniveauet og efterspørgslen er stigende. 
Det bliver spændende at følge de næste 2 år som projektet løber. Jeg håber 

virkelig på, at projektet kan være med til at skabe vækst på medlemssiden. 
 
DHF kortbane 
DHF Kortbane var også et ord vi blev lidt klogere på i det forgangne år. DHF kortbane er 
primært et læringsspil udviklet til børn, men kan selvfølgelig også bruges af andre som et 
alternativt supplement til 20x40. 
 
Der er bevilliget endnu flere penge til etablering af kortbaner, For de foreninger som endnu ikke har fået søgt 
penge til etablering af baner, er det stadig muligt. 
 
Nye strategi for børnehåndbold 
Den nye strategi omkring børnehåndbolden er den mest omfattende ændring. Det er også en de mest testede 
og undersøgte ændringer, der er lavet i mange år. Der er brugt rigtig mange timer på test, evaluering og dialog. 
Det bliver rigtig spændende at følge fremover.  
 
Ændringer, der træder i kraft fra sommeren 2019: 

• Der indføres ulige årgange i stedet for lige årgange til og med U-19 

• Der indføres enkeltårgange frem for dobbeltårgange til og med U-9 

• Der ændres i spilform, så U-9 og U-11 fremover skal spille på DHF Kortbane (U-11 dog først fra sæ-
sonen 2021/2022) 

• Der ændres i boldstørrelser og typer på en del børne- og ungdomsårgange 

• Der ændres i regler om målvogter, igangsættelse af spil og antal spillere på holdkortet i totalhåndbold 

• De kommende U-15-årgange skal fremover ikke deltage i landsdækkende ungdoms-DM 

• Der indføres nye dispensations- og spiludviklingsregler 
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Udviklingskonsulentordning 
Der er investeret massivt i udviklingskonsulentordningen som trådte i kraft fra januar 2018. Det indebar blandt 
andet, at alle konsulenter blev fuldtidsansat under DHF’s udviklingsafdeling. Det er sket for at skabe synergi 
og bedre samarbejde og ikke mindst til gavn for foreningerne. 
 
Ordningen har nu kørt et stykke tid og efter lidt dialog og små justeringer er det min opfattelse, at ordningen 
er en gevinst for dansk Håndbold. Ordningen skal evalueres i 2020, planen er at ordningen køre frem til 2024. 
 
JHF’er i DHF’s udvalg og bestyrelse 
Denne sæson er ikke nogen undtagelse. JHF har som tidligere år været bredt repræsenteret i DHF’s udvalg, 
og de udpegede personer har alle bidraget til både udvalg og bestyrelser, så vi også den vej sikrer indflydelse 
for vores foreninger. Det er min opfattelse, at der er et godt samarbejde mellem regioner og forbund til gavn 
for dansk håndbold. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Fremtiden er svær at spå om, men jeg håber og tror på, at det hårde arbejde, de mange 
initiativer, projekter og ikke mindst de massive økonomiske investeringer, vil gavne dansk 
håndbold i positiv retning også i fremtiden. Vi har et unikt produkt, som profileres rigtig 
meget på landsdækkende tv. Vores landshold spiller for det meste med om medaljer, både 
for senior og ungdom. 
 
Jeg håber, at statistikkerne de kommende år viser, at vi er blevet bedre til at fastholde vores medlemmer. 
 
Jeg vil gerne rette en stor tak alle jer, der har ydet en indsats for dansk håndbold. Det er 
jeres fortjeneste, at håndbolden i Danmark fungerer godt.  
 
Tak til alle samarbejdspartnere. 
 
En meget stor tak til personalet på kontoret i Hobro og til personalet ude i kredsene for 
den kæmpe indsats I har ydet i årets løb - Tak for et godt håndbold år. 
 
Kent Nicolajsen 
Formand JHF 
 

  




