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Formand JHF’s Eliteudvalg 
 
 

Børne- og Ungeudvalget 
 
Så er vi atter nået til den tid, hvor man skal kigge tilbage. 
 
Igen gør jeg det med glæde, da der - som jeg tidligere har skrevet - er mange og gode oplevelser at berette 
om. Både børne - og ungdomshåndbold giver mange gode oplevelser, som betyder meget for mange. 

 
Der er mange nuværende og også tidligere spillere, som fortæller om 
alt det, som de har oplevet indenfor håndbold og som har været med 
til at præge dem som menneske. 
 
Selvfølgelig er der udfordringer ind imellem, men det er jo også med 
til at udvikle, og det skal man hele tiden for at kunne følge med i sam-
fundet og dets udvikling. 
 
Der er så mange gode koncepter og tiltag, som man kan benytte sig 
af for at lære andre at spille håndbold eller selv gå i gang med. 
 
Det har der været i en hel del år, men man bliver også nødt til at rette 
til og udvikle for at sporten ikke går i stå, og man derved mister med-
lemmer/udøvere. 
 

Jeg har igennem årene beskrevet de forskellige koncepter, og overalt benytter man sig af de forskellige ting, 
såsom: 

• Trille Trolle 

• Totalhåndbold stævner 

• Minihåndboldskoler for de yngste, hvor både børn og deres forældre kan deltage. 

• U-10 Træf og U-12 træf 

• Natstævner for U-14 

• Midnatshåndbold 

• Projekt Høje Piger og Drenge 

• Camps 

• Håndboldskoler
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• Håndboldkaravane 

• Beach Handball fra U-9 helt op til senior 

• Inspirationsarrangementer 

• Afslutningsstævner 

• DHF Kortbane  

• Med flere………. 
 
Ulige årgange 
Jeg kan ikke skrive en beretning uden at nævne ulige årgange eller 
indføring af nye spilformer. 
 
Det bliver spændende at se, hvor vi ender med det, men der er i 
hvert fald lavet et meget stort stykke arbejde for at kunne indføre 
alt det nye på en sådan måde, at det bliver mindst til gene for no-
gen. 
 
Der er hele tiden udfordringer, også når man indfører noget nyt, 
men i dette tilfælde har der været så meget nyttigt, undersøgelser, 
teststævner m.m., der har været med til at underbygge den form, 
som det bliver implementeret på. 
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DHF’s faggrupper  
Vi har stadig et meget godt samarbejde med især Børne- og Unge faggruppen.  
Deres repræsentanter fra det jyske, er altid med til vore møder, så der er sammenhæng – både den ene og 
den anden vej.  
 
Det er vigtigt for håndboldens udvikling, at der samarbejdes på tværs af grupper, regioner, distriktsforbund og 
kredse. 
 
Børnehåndbold Symposium 
Det er meget vigtigt at mødes med alle håndboldinteresserede, så der er mulighed for at høre, lære nyt og få 
tid til at drøfte mange relevante områder indenfor børnehåndbolden.   
 
Konsulenter 
Konsulentordningen i dansk håndbold er meget vigtig, og der ydes et meget stort stykke arbejde af konsulen-
terne til gavn for Håndbold-Danmark.  
 
Her er der også meget vigtigt med et konstruktivt samarbejde, så alle får den gode oplevelse, som jeg indledte 
min beretning med. 
 
Afslutning 
Herfra skal lyde en stor tak til alle samarbejdspartnerne - i foreningerne, på kredskontorerne og JHF’s samlede 
bestyrelse.   
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til Børne-og Ungeudvalget. 
 
Trine Jepsen 
Formand JHF’s Børne- og Ungeudvalg 
 
 

  




