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INDLEDNING
Håndbold har en lang og traditionsrig historie i Danmark, hvor det er almindelig anerkendt, at spillet har sin oprindelse. Helt
tilbage fra de første nedskrevne regler af Holger Nielsen i 1906 og frem til i dag, kan man derfor konstatere, at Danmark har
spillet og fortsat spiller en helt central rolle indenfor håndboldverdenen.
I 1935 besluttede de mange håndboldklubber under det daværende Dansk Athletik Forbund, at det var på tide at få oprettet
et nationalt håndboldforbund, hvilket betød at Dansk Håndbold Forbund (DHF) blev oprettet. Etableringen af DHF var
anledningen til, at der i en lang årrække var konstant stigende medlemstal. Ved den første medlemsregistrering i 1945 var
der 27.308 registrerede medlemmer. Knap 40 år senere i 1983 oplevede DHF sit hidtil højeste medlemstal i forbundets
historie med 163.970 registrerede medlemmer.
Siden slutningen af 1980’erne er medlemstallet dog faldet med over 50.000 medlemmer, og medlemstallet er i dag på niveau
med antallet i 1970. Dette sker på trods af en generelt langt mere idrætsaktiv befolkning i den samme periode (Laub 2013).
Som modtræk til denne nedadgående medlemskurve har Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Danmarks
Idrætsforbund for perioden 2014 til 2017 iværksat udviklingsprojektet ’Knæk Kurven’. Projektet har som hovedmålsætning
at rekruttere og fastholde flere medlemmerne i håndboldklubberne i Danmark.
Denne rapport skal benyttes til at give et overblik over håndboldens aktuelle tilstand og udvikling i Danmark, hvilket sker ved
at

sammenholde

en

række

eksisterende

datakilder.

Rapporten

skal

fungere

som

udgangspunkt

for

udviklingskonsulenternes kommende rådgivningsforløb over for klubberne samt til styrkelse af det fagpolitiske
vidensniveau på de politiske niveauer i DHF’s organisation.

Rapportens opbygning
Rapporten sammenfatter eksisterende datakilder, som indeholder data omkring håndboldkulturens udvikling og
nuværende situation. For at kunne diskutere og analysere håndboldkulturen i Danmark, kræves der indledningsvist en
begrebsafklaring af håndboldkulturens mange organiseringsformer.
Håndboldkulturen vises i nedenstående figur som et ringsystem, hvor fokus hele tiden indsnævres, således at de yderste
ringe har et bredere fokus end den inderste.
Den yderste ring er således den samlede danske håndboldkultur uagtet hvilke organiseringsform der er tale om. Den
inderste ring er derimod udelukkende med fokus på foreninger under Dansk Håndbold Forbund.
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Figur 1 – Håndboldkulturen i Danmark
Ring 1:
Håndboldkulturen i
Danmark - uanset
organiseringsform

Ring 2: Den
foreningsorganiserede
håndbold

Ring 3: Håndbold i
Dansk Håndbold
Forbund

Rapporten følger figur 1 i sin opbygning, hvor der indledningsvist analyseres på udviklingen i den samlede håndboldkultur i
Danmark - uanset organiseringsform. Dette sker via befolkningsundersøgelser af danskernes kultur-, fritids- og idrætsvaner,
foretaget med løbende mellemrum siden 1964. Afsnittet behandler hvor stor en andel af befolkningen, der efter deres egen
vurdering dyrker håndbold, og dertil hvordan udviklingen har været blandt børn og voksne - samt hhv. mænds og kvinders
deltagelse i håndboldkulturen.
Ring 2 indsnævrer fokus til udelukkende at omhandle den del af håndboldkulturen, der er organiseret i foreninger, uagtet
om dette foregår i DHF, DGI, i andre specialforbund i DIF eller i Firmaidrætten. Indledningsvis fokuserer afsnittet på hvor stor
en andel af håndboldkulturen, der reelt set foregår i foreningsregi. Dernæst sætter afsnittet fokus på overlappet mellem
idrættens tre hovedorganisationer (DIF; DGI og Firmaidrætten), hvor der kigges nærmere på overlappet for henholdsvis
foreninger og medlemmer.
I ring 3 indsnævres fokus yderligere, således at det udelukkende omhandler foreningerne under DHF. I denne sammenhæng
benyttes de medlems- og foreningstal, som DHF’s foreninger har indrapporteret til DIF i løbet af årene. Der er fokus på om
der kan identificeres en række karakteristika for de foreninger, som har oplevet hhv. medlemsstigning og medlemstab de
senere år. Dertil inddrages en række resultater fra ’Frivillighedsundersøgelsen’, der blev foretaget i 2010. Dette dels for at
estimere antallet af frivillige i DHF, dels for at placere DHF i forhold til andre specialforbund i DIF indenfor emner som f.eks.
rekruttering af frivillige. I denne tredje ring undersøges det også hvorvidt tre specifikke tiltag fra DHF’s side har haft en
målbar effekt på medlemstallet i de klubber, som har taget koncepterne til sig som en del af deres aktivitetsudbud sat
overfor dem som ikke har det. Afslutningsvis kigges der nærmere på facilitetsdiskussionen, der længe har kørt i DHF-regi,
hvilket sker via data fra Facilitetsdatabasen fra Lokale og Anlægsfonden.
Rapporten sammenfatter således en række eksisterende kilder, som både indeholder data på håndboldkulturens udvikling
og på dennes nuværende tilstand.
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RING 1: HÅNDBOLDKULTUREN I DANMARK - ALLE
ORGANISERINGSFORMER
Ring 1:
Håndboldkulturen i
Danmark uanset
organisering

Ring 2: Den
foreningsorganiserede
håndbold

Ring 3: Håndbold i
Dansk Håndbold
Forbund

Den første ring omhandler den samlede håndboldkultur i Danmark - uanset organiseringsform.
Siden 1964 er der foretaget en række befolkningsundersøgelser, hvori der indgår spørgsmål omkring danskernes idræts- og
motionsvaner. I de tidligste undersøgelser blev kun voksne spurgt, hvilket i denne sammenhæng er alle på 16 år eller ældre.
Fra 1993 og frem er undersøgelserne ligeledes foretaget blandt børn i alderen 7-15 år.
Disse undersøgelser strækker sig dermed over en periode på næsten 50 år, hvorfor det er muligt at tegne et billede af den
historiske udvikling håndboldkulturen har været igennem.
Ved en direkte sammenligning af forskellige undersøgelser, vil der altid opstå en række forbehold, som resultaterne skal
læses med. Det vigtigste forbehold ved sammenligningen er i denne sammenhæng de forskellige måder, hvorpå man har
spurgt ind til respondenternes motions- og idrætsvaner, hvilket har betydning for mulighederne for at sammenligne
resultaterne over tid. Det er dog ikke muligt at vurdere hvilken betydning dette reelt set har, hvorfor nedenstående
resultater vurderes som værende det bedste grundlag, som vi kan sammenligne håndboldkulturens udvikling på.
I nedenstående tabel kan andelen af den voksne befolkning, som dyrker håndbold i de forskellige undersøgelser, aflæses.
Tabel 1 – Andel af befolkningen, som spiller håndbold, 1964-2011
Voksne (16+)

1964

1975

1993

1998

2004

2007

2011

Andel af befolkningen

2%

3,3 %

3,3 %

2,9 %

2,4 %

3,6 %

2,6 %
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Tabellen viser, at der siden 1964, inden for en rimelig statistisk usikkerhed, historisk set har været en konstant andel af
befolkningen, der har dyrket håndbold i organiseret form. Fra 3,3 pct. af befolkningen i 1975 frem til 2,6 pct. i 20111 er der ikke
en stor forskel. Alligevel er det værd at nævne at de små ændringer, som tabellen giver udtryk for, indbefatter mange
mennesker, da 1 pct. af den voksne befolkning svarer til omkring 45.000 mennesker.
Mest interessant er det således at kunne konstatere, at der umiddelbart ikke er noget der tyder på at håndboldkulturen som
helhed er på tilbagegang. Derimod har en rimelig konstant andel af befolkningen siden 1975 spillet organiseret håndbold.
På trods af dette, bør det tages i betragtning, at andelen af befolkningen, som generelt er idrætsaktive, i samme periode er
steget eksplosivt. I 1964 var der således kun 15. pct. af de voksne, der svarede ’ja’ til at dyrke sport, mens hele 64 pct. af de
voksne i 2011 svarede ’ja’ til at dyrke sport eller motion. Det betyder altså, at den samlede andel af de idrætsaktive som spiller
håndbold, er gået fra at udgøre 13,3 pct. i 1964 til 4,7 pct. i 2011. I den seneste undersøgelse fra 2011 er håndbold således kun
den 19. største idrætsaktivitet for voksne, og håndboldkulturen fylder således markant mindre end tidligere i det samlede
idrætsbillede. En del af forklaringen på dette er således også at der i dag dyrkes langt flere forskellige idrætsaktiviteter end
tidligere.
Fra og med undersøgelsen i 1975 blev det muligt at opdele besvarelserne på køn, hvilket er gjort i nedenstående tabel.
Tabel 2 – Andel af befolkningen der spiller håndbold, opdelt på køn, 1975-2011
Voksne (16+)

1975

1993

1998

2004

2007

2011

Mænd

3,4 %

3,2 %

2,7 %

2,5 %

3,5 %

3,1 %

Kvinder

3,1 %

3,4 %

3,1 %

2,3 %

3,6 %

2,1 %

Tabellen viser, at der indenfor håndboldkulturen blandt voksne ikke er de store kønsforskelle at spore. Der er mindre udsving
undersøgelserne imellem, men de ligger indenfor den statistiske usikkerhed, hvorfor det kan konstateres, at der samlet set
er nogenlunde lige mange mænd og kvinder, der spiller håndbold i Danmark. Den største forskel mellem kønnene findes i
den seneste undersøgelse fra 2011, hvor der var ét procentpoint imellem de to køn (hhv. 3,1 pct. mænd og 2,1 pct. kvinder).
Omregnet til antal håndboldspillere rummer denne lille procentforskel dog en gangske stort antal individer.
Først fra 1993 omfatter undersøgelserne også børn, der i denne sammenhæng er 7 til 15 år gamle. Andelen af børn i
befolkningen, som spiller håndbold, kan aflæses i nedenstående tabel.
Tabel 3 – Andel af børnebefolkningen (7-15 år), som spiller håndbold, 1993-2011
Børn (7-15)

1993

1998

2004

2007

2011

Andel af
befolkningen

12,2 %

19,2 %

16,0 %

20,3 %

19,5 %

Tabellen viser, at der er sket en stigning fra 1993 frem til 1998 fra 12,2 pct. til 19,2 pct. Dette tal er nogenlunde det samme i
2007 og 2011, mens der er et mindre fald i undersøgelsen fra 2004, som tilfældet også var blandt voksne. Der er således også
her noget der tyder på en – i hvert fald fra 1998 og frem – nogenlunde konstant andel af børnene, der spiller håndbold på ca.
20 pct.
I nedenstående tabel vises andelen af hhv. drenge og piger der spiller håndbold.

1

Tallet for 1964 er uden decimal, men dette skyldes at datamaterialet grundet vandskade ikke længere eksisterer. Tallet er derfor hentet fra
(Pilgaard 2008).
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Tabel 4 – Andel af børnebefolkningen (7-15 år) som spiller håndbold, 1993-2011 fordelt på køn
Børn (7-15)

1993

1998

2004

2007

2011

Drenge

11,3 %

14,3 %

12,6 %

16,5 %

18,7 %

Piger

13,1 %

23,7 %

19,3 %

24,4 %

20,4 %

Hvor der blandt voksne var en nogenlunde ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, har der ifølge disse data historisk set
været flere piger end drenge, der har spillet håndbold. Forskellen ligger i denne periode på mellem syv og ti procentpoint
frem mod 2011, hvor der kun er et enkelt procentpoint til forskel. Det er dog svært at basere en konklusion udelukkende på
én undersøgelse fra 2011 om at drengene nu i ligeså høj grad som pigerne spiller håndbold, men noget kunne tyde på at
udviklingen blandt drenge har været opadgående, mens andelen af pigerne har ligget nogenlunde konstant siden 1998 - dog
med et fald i undersøgelsen fra 2011.
Det er værd at pointere at håndbold således fremstår som en af de største børneidrætter målt på undersøgelserne i 2007
og 2011. Dette kun overgået af fodbold, svømning, gymnastik og jogging/motionsløb.
De ovenstående tabeller giver dermed det indtryk, at håndboldkulturen mister en stor del af sit tag i befolkningen i skiftet
fra barn til voksen. Denne for foreningsidrætten klassiske problemstilling er i nedenstående tabel illustreret via andelen af
befolkningen, der spiller håndbold fordelt på en række aldersgrupperinger. Dette kan medvirke til at identificere mere
præcist hvor frafaldet sker.
Tabel 5 – Andel af befolkningen der spiller håndbold i 2011, fordelt på aldersgrupperinger.
2011

7-9 år

10-12 år

13-15 år

16-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70+ år

Andel af
befolkningen

20 %

21 %

18 %

15 %

6%

4%

2%

1%

<1 %

0%

Kilde: (Laub 2013).

Tabellen viser, at det store fald i befolkningsandelen, der spiller håndbold, begynder i de tidlige teenageår. Dette tager for
alvor fart i aldersgrupperne fra 16-19 år til 20-29 år, hvor andelen falder fra 15 pct. til 6 pct. Dette håndboldfrafald, populært
omtalt som ’teenagefrafaldet’, rammer dermed hele 9 pct. af befolkningen, hvilket er det næststørste teenagefrafald hos
nogen idrætsaktivitet kun overgået af gymnastik. Forskellen mellem gymnastik og håndbold er, i denne sammenhæng, at
der efter det klassiske teenagefrafald igen kan spores en gradvist stigende søgning til gymnastikken, mens andelen af
håndboldsspillere falder yderligere med alderen. Forklaringen på denne forskel skal med stor sandsynlighed findes i den
fysiske belastning, som det klassiske håndboldspil resulterer i, mens gymnastikken i højere grad tilpasses deltagernes
fysiske formåen.
Det er også relevant at se nærmere på de organiseringsformer, som håndbold spilles under. I nedenstående tabel er
organiseringsformen for de aktive håndboldspillere i 2011 oplistet.
Tabel 6 – Andel af de aktive håndboldsspilere i forskellige organiseringsformer, børn 7-15 år, 2011
Børn (7-15)

Klub/forening

På egen hånd

SFO/fritidsklub

Privat center

Anden sammenhæng

Andel af de aktive

91,2 %

8,1 %

5,3 %

0,5 %

2,8 %

Håndboldkulturen blandt børn mellem 7 og 15 år kan klassificeres som en meget stærk foreningskultur, hvor hele 91,2 pct. af
børnene er aktive i foreningsregi. Det gør håndbold til den idrætsaktivitet for børn/unge, hvor der relativt set er den højeste
andel af de aktive i foreningsregi.
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Det er naturligvis positivt, at en så stor andel af de aktive udøvere, spiller håndbold i idrætsforeninger, men det betyder også,
at udvikling og innovation indenfor håndboldkulturen skal komme fra foreningslivet selv, og ikke, som tilfældet er med
mange andre idrætsaktiviteter, udefra.
I andre idrætter findes der således eksempler på at nye subkulturer og aktiviteter vokser sig store udenfor foreningerne,
hvorefter de forsøges adopteret og organiseret af foreningerne med større eller mindre held. Dette er ikke tilfældet for
håndboldkulturen, der har foreningen som sit organisatoriske udgangspunkt – og som stort set ingen aktiviteter har uden
for foreningslivet. Dette stiller et ekstraordinært stor udviklingspres på håndboldkulturens egne aktører, hvorfor der bør
afsættes flere udviklingsressourcer til etablering af nye koncepter i den foreningsorganiserede håndbold end i andre
idrætter. Dette såfremt kulturen stadig skal være relevant for samfundets borgere.
Et tilsvarende billede gør sig gældende blandt voksne, hvor der er en meget høj andel af foreningsaktive blandt aktive
håndboldspillere, hvilket kan aflæses af nedenstående tabel.
Tabel 7 - Andel af de aktive håndboldspillere i forskellige organiseringsformer, voksne, 2011
Voksne

Klub/forening

Privat center

Firmaidræt

På egen hånd

Aftenskole

Anden sammenhæng

Andel af de aktive

89,8 %

1,0 %

2,0 %

10,2 %

0%

4,1 %

Tabellen viser at langt de fleste aktive voksne håndboldspillere er at finde i foreningsregi.
På baggrund af ovenstående tabeller kan det således konstateres, at håndboldkulturen i udpræget grad er en
foreningskultur, der er tæt koblet til et meget fast opfattelse af hvad håndbold er og i hvilken facilitet denne kan udøves.
I nedenstående afsnit, hvor ringsystemet yderligere indsnævres, er der fokus på den foreningsorganiserede håndbold herunder fokus på overlappet mellem idrættens hovedorganisationer (DIF, DGI og Firmaidrætten).
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RING 2: DEN FORENINGSORGANISEREDE HÅNDBOLD
Ring 1:
Håndboldkulturen i
Danmark uanset
organisering

Ring 2: Den
foreningsorganisere
de håndbold

Ring 3: Håndbold i
Dansk Håndbold
Forbund

Som vist i tabel 6 og tabel 7 er hhv. 91,2 pct. af de håndboldspillende børn og 89,8 pct. af de håndboldspillende voksne aktive
i en idrætsforening. Det betyder således at håndboldkulturen for både børn og voksne har den højeste andel af
foreningsmedlemmer blandt samtlige af de idrætsaktiviteter, der indgår i den seneste store idrætsvaneundersøgelse. Det
er derfor relevant at se nærmere på, hvordan den samlede foreningsorganiserede håndboldkultur ser ud, således at det kan
undersøges nærmere hvilken placering Dansk Håndbold Forbund har på det foreningsorganiserede håndboldmarked.
Med oprettelsen af Det Centrale Foreningsregister (CFR) i 2011 blev det muligt at identificere dels overlappet imellem
idrættens tre hovedorganisationer - dels det samlede antal medlemmer i håndboldklubber på tværs af
hovedorganisationerne. De foreninger (og tilhørende medlemmer), som er medlem af mere end én organisation, tæller
derfor kun med én gang i disse. Det er her vigtigt at understrege, at der i DIF findes en række forskellige foreninger, som har
medlemmer, der dyrker aktiviteten ’håndbold’ uden at disse er medlem af Dansk Håndbold Forbund. Derfor er der i DIFtallene tale om et noget højere niveau ift. antal klubber og medlemmer end der alene er organiseret i DHF.
Ved den seneste medlemsregistrering i 2013 var der 984 foreningerne på tværs af idrættens hovedorganisationer, der
udbød aktiviteten ’håndbold’. I disse foreninger spillede i alt 115.184 medlemmer håndbold. Det er et fald på 1.781 medlemmer
siden 2012. De 115.184 medlemmer gør håndbold til den syvende største idrætsrelaterede foreningsaktivitet i Danmark.
Indledningsvist kan man i nedenstående tabel se antallet af håndboldspillere i hhv. DIF, DGI og Firmaidrætten – i denne
sammenhæng uden skelen til hvorvidt medlemmerne tæller med begge steder.
Tabel 8 – Antal medlemmer og foreninger der dyrker aktiviteten ’håndbold’ i idrættens hovedorganisationer
Håndbold

Medlemmer

Foreninger

DIF

111.521

932

DGI

100.622

837

Firmaidrætten

2.557

20
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Tabellen viser at der i DIF er i alt 111.521 medlemmer fordelt på 932 foreninger, som spiller håndbold. Det er små 11.000 flere
medlemmer end i DGI, hvor der er 100.622 medlemmer fordelt på 837 foreninger. I Firmaidrætten er der langt færre
medlemmer, idet der er registreret 2.557 håndboldspillere fordelt på 20 klubber.
Som skrevet tidligere er der samlet set 115.184 medlemmer, når de medlemmer, der er medlem af mere end én
hovedorganisation, fjernes. Der er derfor tale om et betydeligt overlap organisationerne imellem.
I nedenstående figur kan overlappet imellem hovedorganisationerne aflæses.
Figur 1 – Overlap mellem idrættens hovedorganisationer indenfor aktiviteten ’håndbold’

Figuren viser, at der er et stort overlap imellem DIF og DGI indenfor håndbold. Hele 99.002 af DGI’s 100.622 håndboldspillere
er således ligeledes organiseret i en forening, der også er organiseret i et specialforbund i DIF, hvilket svarer til hele 98,4 pct.
af DGI’s håndboldmedlemmer. I DIF er det tilsvarende tal 88,8 pct. der ligeledes er organiseret i en foreninger, der også er
medlem af DGI. Med de tidligere resultater i rapporten in mente, hvor det blev påvist at håndboldkulturen i udpræget grad er
en foreningskultur, kan det således konkluderes, at håndboldkulturen organiseres næsten lige meget i DGI som i DIF (i DIF
især af Dansk Håndbold Forbund). Dette betyder at der er rig anledning til at etablere en tættere dialog og vidensdeling
imellem de to organisationer, da det stort set er de samme klubber og medlemmer der arbejdes med. Klubberne vil således
med stor sandsynlighed opleve et kvalitetsløft, hvis der finder en tæt koordinering sted mellem organisationerne. De første
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konkrete tiltag til en tættere dialog kan allerede nu spores i det udviklingsarbejde, som er søsat i forbindelse med ’Vision 2550-75’.
Det er vigtigt at understrege, at stort set samtlige turnerings- og kampaktiviteter på nuværende tidspunkt er placeret i DHFregi, og at DGI primært baserer deres aktiviteter på ’Landsmesterskaber’ samt på en række koncepter, som eksempelvis
’Totalhåndbold’ og lignende.
Da en så stor andel af håndboldklubberne organiseres af begge organisationer, må det også betyde at de generelle
tendenser i kulturen på samme tid er udtryk for en tilsvarende udvikling i DGI.
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RING 3 – HÅNDBOLD I DANSK HÅNDBOLD FORBUND
Ring 1:
Håndboldkulturen i
Danmark uanset
organisering

Ring 2: Den
foreningsorganisere
de håndbold

Ring 3: Håndbold i
Dansk Håndbold
Forbund

I det følgende afsnit indsnævres fokus yderligere i ring 3 således, at der nu udelukkende fokuseres på den del af den
foreningsorganiserede håndbold, som er organiseret i foreninger under Dansk Håndbold Forbund (DHF).
Til at analysere på medlems- og foreningsudviklingen i DHF benyttes dels de årlige medlemsindberetninger, - dels data
indsamlet af DHF selv på en række centrale områder. Dertil benyttes besvarelserne fra håndboldklubberne i
’Frivillighedsundersøgelsen’ fra 2010.
Foreningstal findes helt tilbage til 1935 og medlemstal tilbage til 1945. Selvom opgørelsesmetoderne har gennemgået en
række ændringer frem til den seneste ændring af opgørelsesmetoden i 2011, vurderes det at tallene kan bruges til at vurdere
udviklingen for DHF over tid.
Indledningsvis fokuserer afsnittet på de overordnede medlems- og foreningstal, hvorefter der kigges nærmere på alders-,
køns- og geografiske forskelle og udviklinger.
I nedenstående figur kan antallet af medlemmer i DHF siden 1945 aflæses.
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Figur 2 – Antal medlemmer i DHF, 1945 - 2013
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Figuren viser, at håndbold i efterkrigstiden i en lang periode frem mod 1980’erne oplevede en ganske stabil vækst, hvorefter
der i starten og midten af 1990’erne var et ganske stort medlemsfald. Dette fald er, med undtagelse af et par enkelte
undtagelser, fortsat de senere år også.
Hvis man kigger lidt nærmere på de senere år fra 1988 og frem, er det muligt at nuancere billedet en smule. I nedenstående
figur er det således udelukkende medlemstal fra 1988 og frem, der er medtaget.
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Figur 3 – Antal medlemmer i DHF, 1988-2013
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Figuren viser, at DHF overordnet set har mistet medlemmer siden 1988. Fra 1988 frem til 1994 tabte DHF et større antal
medlemmer, hvorefter der skete en opbremsning med et opsving, som toppede i 1998. Et opsving der vel og mærke fortsat
var 20.000 medlemmer under medlemstallet for 1988.
Siden 1998 er det dog igen gået tilbage for DHF’s medlemstal. Der findes enkelte år, hvor medlemstallet er steget en smule,
men overordnet set er der i 2013 ca. 50.000 færre medlemmer i forhold til 1988 og ca. 30.000 færre medlemmer i forhold til
1998.
Faldet siden 1998 svarer til et procentuelt fald på 22 pct. - eller næsten hver fjerde håndboldspiller på 15 år. Det svarer til et
årligt tab på 1,6 pct. af medlemmerne i den samme tidsperiode. Omregnet til medlemstal er der gennemsnitligt således 2.067
færre medlemmer hvert eneste år siden 1998.
Hvis man går helt tilbage til 1988, har DHF siden 1988 i gennemsnit mistet 2.005 medlemmer om året. Der er således tale om
en kultur, der i 25 år har oplevet store medlemsfald uden at det har været muligt at stoppe den nedadgående tendens.
Fra DHF’s side har man nu afsat mange midler med projektet ’Knæk Kurven’, der skal stoppe denne negative
medlemsudvikling. Udviklingen skal også ses i lyset af, at den samlede foreningsidræt i samme årrække er steget med flere
hundredetusinde medlemmer.
De mange nye foreningsmedlemmer fravælger altså håndbolden - ikke foreningsidrætten - hvorfor der er behov for at
skabe nye tiltag og koncepter, der dels tiltrække nye medlemmer - dels fastholde de eksisterende medlemmer i
håndboldklubberne.
Det er dog ikke kun på medlemssiden at DHF har oplevet tilbagegang. Tilbagegangen i medlemstallet har også haft
betydning for antallet af foreninger, hvor der også er langt færre foreninger end tidligere.
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De første DHF-foreningstal, der er registreret af Danmarks Idrætsforbund går helt tilbage til 1935. Udviklingen i antallet af
foreninger fra 1935 og frem kan aflæses i nedenstående figur.
Figur 4 – Antal foreninger under DHF, 1935-2013
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Figuren viser, at foreningstallet har fulgt medlemstallets udvikling med en stor stigning i de tidligere år, efterfulgt af en
længere periode med stagnation - og fra midten af 1980’erne med nedgang i foreningstallet. I håndbolden er der således en
meget tæt sammenhæng mellem antallet af medlemmer og foreninger, hvilket sandsynligvis kan forklares med, at et
holdboldklub ofte opstår og lukker ned, når der er tilstrækkeligt med spillere til at stille et fuldt hold. Håndboldklubber har
således ikke helt den samme stædige overlevelsesevne, der viser sig i en række andre foreningsidrætter, hvor foreningerne
overlever i længere tid med blot at blive mindre og mindre som følge af store generelle medlemsfald.
I nedenstående figur kan antallet af foreninger under DHF fra 1988 og frem til 2013 aflæses.
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Figur 5 – Antal foreninger under DHF, 1988-2013
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Figuren viser, at der er sket et stort fald i antallet af foreninger i DHF. Faldet lyder på, at der var 1.198 foreninger i 1988 til 868
foreninger i 2013. Altså et fald på 330 foreninger svarende ti overl hver fjerde forening. I gennemsnit svarer dette til, at 14
foreninger er lukket om året siden 1988.
Både figur 2 og figur 4 tegner et billede af en håndboldkultur, der er i tilbagegang - og har været det i en længere periode.
Det er således både på medlems- og foreningssiden at håndboldsporten er udfordret. Der kan også være en
selvforstærkende effekt i disse to figurers indvirkning på hinanden. Når medlemmer forlader håndbolden kan dette
medvirke til at mindre klubber lukker, da de ikke længere har nok medlemmer til at stille et hold, hvilket er helt centralt for
en velfungerende håndboldklub. De resterende medlemmer må således enten hverve nye medlemmer, skifte til en
nærliggende klub - eller stoppe helt med at dyrke håndbold. Der er erfaringsmæssigt en meget stor risiko for, at medlemmer
aldrig kommer videre, når deres - og det sociale fællesskab man havde der lukker ned.
I forlængelse heraf er det interessant at se nærmere på, hvor stor den gennemsnitlige håndboldklub er, hvilket kan aflæses
i nedenstående figur.

18

Håndbold i Danmark
Ring 3 – Håndbold I Dansk Håndbold Forbund

Figur 6 – Gennemsnitligt antal medlemmer pr. forening, 1988 – 2013
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Hvor både medlems- og foreningstallet for DHF er faldet kraftigt de seneste mange år, er gennemsnitsstørrelsen målt på
antal medlemmer pr. klub stort set uændret siden 1998. Der er selvsagt sket mindre udsving på +/- 5 medlemmer fra år til år,
men overordnet set er gennemsnitstørrelsen på en håndboldklub uændret på de omkring 130 medlemmer pr. forening.
Figur 6 er med til at forstærke pointen om, at medlemmerne ikke finder over i andre klubber, da størrelsen på de
’overlevende’ klubber er nogenlunde uændret år efter år. Dette på trods af store generelle medlems- og foreningsfald.
Danmarkskortet er således blevet tømt for en masse håndboldklubber siden slutningen af 1980’erne, og befolkningens
muligheder for at spille håndbold er således ikke de samme som tidligere. Da der endvidere skal mange samtidigt
interesserede til at stille med et håndboldhold, er startomkostningerne til nyetablering relativt store set i sammenligning
med andre idrætsaktiviteter, der ofte kan praktiseres alene eller på mindre hold.
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Kønsfordeling
Som tidligere vist er den samlede håndboldkultur kendetegnet ved at have en nogenlunde lige fordeling af kvinder og mænd
blandt voksne, mens der traditionel set har været en (mindre) overvægt af piger blandt børnene mellem 7 og 15 år.
I nedenstående figur kan kønsfordelingen i DHF fra 1988 og frem til 2013 aflæses.
Figur 7 – Kønsfordeling i DHF, 1988 - 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Herrer

40%

Damer

30%
20%
10%
0%

I figuren kan man se at der er en nogenlunde konstant kønsfordeling på lidt over 50 pct. piger/kvinder. Der sker mindre årlige
udsving, men overordnet set er der således en meget lille overvægt af kvinder i DHF.
Figuren giver anledning til to interessante betragtninger. På den ene side viser den, at håndboldsporten appellerer til begge
køn, og at denne tiltrækning er uændret henover de seneste 25 år. Dette er naturligvis yderst positivt og vidner om et
potentiale hos begge køn, som traditionelt set har nogle forskellige motiver og begrundelser for at være idrætsaktive. På
den anden side viser den uændrede kønsfordeling, at tilbagegangen i medlemstallet forekommer hos begge køn i stort set
samme omfang. Det er således ikke muligt at identificere årsagen til medlemsfaldet – eksempelvis at det ene køn fremfor
det andet køn i stigende grad søgte væk fra håndboldkulturen. Dette ville alt andet lige gøre udfordringen nemmere at
håndtere, da man herved kunne iværksætte nogle målrettede initiativer. Situationen er derimod at begge køn søger væk fra
håndbolden i stort set samme tempo, hvorfor det tyder på at det er den samlede håndboldkultur, der befinder sig i en krise.
Udfordringen i at ’knække kurven’ rummer derfor både en nyudvikling af initiativer målrettet flere piger/kvinderne såvel som
flere drenge/mænd.
Mens der ikke er den store udvikling at spore i den samlede kønsfordeling i DHF, er der lidt større ændringer i relation til
aldersgrupperne hvilket er i fokus i næste afsnit.
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Aldersfordeling
Siden 2006 har DIF opereret med fem overordnede aldersgrupperinger, som foreningerne har indrapporteret medlemstal
til DIF under. Det er således muligt at følge en udvikling i disse aldersgrupperinger, dels på deres reelle numeriske udvikling
og på andelen af den samlede medlemsmasse, dels på andelen af befolkningen i de pågældende aldersgrupperinger. I
fortolkningen og læsningen af de følgende tabeller er figur 3 værd at have med i betragtningen, idet det her kan ses at det
samlede medlemstal er faldet fra 130.018 i 2006 til 109.706 i 2013 – et fald på 20.312 medlemmer.
I nedenstående figur kan antallet af medlemmer i de fem aldersgrupper aflæses.
Figur 8 – Antal medlemmer fordelt på aldersgrupperinger, 2006-2013
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Figuren viser, at hovedparten af DHF’s medlemmer findes blandt børn under 12 år. Antallet af medlemmer under 12 år har
således med omkring 50.000 medlemmer været nogenlunde stabilt siden 2006. Dette med nogle år med stigning og nogle
år med tab. Der er således ikke de store problemer med at rekruttere nye børn. Anderledes ser det imidlertid ud for
voksenmedlemmer mellem 25 og 59 år. I denne aldersgrupper har der har været konstant tab siden 2006. Også Unge 1gruppen har oplevet konstante fald i antal medlemmer. Samtidig må det bemærkes, at det netop er blandt de voksne
grupper af befolkningen, at man i de seneste 30 år har oplevet et drastisk stigning i antallet af idrætsaktive. Denne store
stigning i idrætsdeltagelsen er sket uden at håndbolden har formået at opsamle de nye idrætsaktive.
I nedenstående tabel kan den samlede medlemsudvikling fra 2006-2013 aflæses. Samtidig er det angivet hvor stor en andel
af medlemmerne i 2006, der er stoppet i direkte sammenligning med 2013.
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Tabel 9 – Udvikling i medlemstallet 2006-2013
Udvikling 2006-2013

Numerisk

I procent

Børn - 0-12 år

-3.040

-5,7 %

Unge I - 13-18 år

-5.517

-17,0 %

Unge II - 19-24 år

-1.640

-12,6 %

Voksne - 25-59 år

-9.880

-32,2 %

Senior - 60+ år

-235

-24,0 %

Tabellen viser, at største tab er sket blandt de voksne, hvor der er næsten 10.000 færre medlemmer i 2013 i forhold til 2006.
Dette svarer til at næsten hver tredje voksenmedlem er stoppet i perioden 2006 til 2013.
Tabellen afslører dog også at der fortsat er store problemer i gruppen med teenagere. I alt er der 5.517 eller 17 pct. færre
medlemmer i alderen 13-18 år i 2013 i forhold til 2006. Dertil kommer at DHF er gået tilbage indenfor seniormedlemmer, hvor
medlemstallet i forvejen var meget lavt. Dette fald er således sket på trods af en stærkt stigende befolkningsgruppe på over
60 år i samfundet.
En del af forklaringen på det lavere antal børnemedlemmer kan findes i netop generelt mindre børneårgange. I
nedenstående figur er andelen af befolkningen, som er medlem af en DHF-forening, afbilledet.
Figur 9 – Andel af befolkningen, som er medlem af DHF, 2006-2013
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Figuren understøtter forklaringen om, at de generelt mindre børneårgange kan forklare en del af medlemstabet i DHF.
Andelen af børn som er medlem af en DHF-forening er nemlig stort set uændret fra 6,03 pct. af befolkningen indenfor
aldersgruppen i 2006 til 5,99 pct. i 2013.
Anderledes ser billedet imidlertid ud for teenagere i alderen 13-18 år, hvor andelen er faldet fra 8,26 pct. til 6,43 pct. Det er
således især i denne aldersgruppe at faldet findes – og håndboldklubberne er således blevet markant dårligere til at
fastholde de unge mellem 13 og 15 år. Eksterne faktorer spiller utvivlsomt en stor rolle, når denne udvikling skal forklares.
Især de unges søgen mod uddannelsesinstitutioner i de store byer, hvor håndbolden traditionelt set ikke står så stærkt, er
en del af forklaringen.
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Dette fald fortsætter også blandt de unge 2-gruppen mellem 19 og 24 år. Også i denne aldersgruppe er faldet på over et
procentpoint blandt befolkningen.
Figuren giver overordnet et indtryk af at håndbolden har et godt tag i børnene, men at klubberne har endog meget svært
ved at fastholde de unge, når de når teenagealderen. Dertil er der ikke nogen nævneværdig rekruttering af nye voksen- og
seniormedlemmer, hvorfor man især fra DHF’s side bør udvikle fastholdelsestiltag samt arbejde for at unge håndboldspillere
kan fastholde deres kontakt til sporten ved fraflytning og søger mod byen som studerende.
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Fremskrivning af DHF’s medlemstal
Baseret på medlemstallene fra 2006 til 2013 er det muligt at lave en fremskrivning af DHF’s medlemstal, som dels tager højde
for den gennemsnitlige årlige udvikling indenfor hver aldersgruppe, dels tager højde for de kommende ændringer i
aldersgruppernes andel i befolkningssammensætningen fremadrettet. De fremskrevne befolkningstal er alle hentet fra
Danmarks Statistik og er således alment anerkendte.
Fremskrivningen foretages for hver af de fem førnævnte aldersgrupperinger, og disse tal summeres dernæst sammen til
den samlede fremskrivning af medlemstallet for DHF.
Rent metodiske beregnes først den gennemsnitlige procentuelle årlige vækst for hver af de fem aldersgrupper. Dette gøres
fra 2006 og frem til 2013, som er seneste registrerede medlemstal. For at sikre at enkelte års udsving ikke bliver afgørende,
medtages udviklingen tilbage til 2006. Disse tal er hentet og beregnet fra figur 8
Dernæst beregnes den andel af befolkningen, som medlemstallet svarer til – afbilledet i figur 9. Også her er der tale om den
gennemsnitlige årlige procentuelle udvikling fra 2006 og frem til 2013. Denne andel antages i fremskrivningen at fortsætte
uændret, hvorfor fremskrivningen ikke tager højde for bl.a. den igangværende indsats for at få knækket kurven.
Fremskrivningen starter ved det sidst offentliggjorte medlemstal for Dansk Håndbold Forbund i 2013.
Nedenstående figur viser prognosen for medlemsudviklingen frem til 2025 for DHF i hver af de fem aldersgrupper.
Figur 10 – Fremskrivning af DHF’s medlemstal fordelt på aldersgrupper
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Figur 10 viser, at der ikke er noget, der umiddelbart tyder på, at udviklingen er på vej til at vende for håndboldsporten i de
kommende år. Den negative udvikling fortsætter derimod ufortrødent. Hvis der ikke foretages noget aktivt, kommer børn
mellem 0 – 12 år fremadrettet til at udgøre en endnu større andel af DHF’s medlemmer, eftersom at der i 2025 fremskrevet
ca. 45.000 medlemmer mod knap 50.000 i 2013. Det skyldes bl.a. de mindre børneårgange frem mod 2020, hvorefter
børnetallet igen forventes at vokse. Dertil vil den fortsatte negative udvikling blandt teenagere og voksne, sammenholdt
med et generelt mindre befolkningstal i disse aldersgrupper, betyde store årlige medlemsfald fremadrettet indenfor netop
disse aldersgrupper.
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Det er således værd at bemærke, at fremskrivningen af DHF’s medlemstal viser at DHF går tilbage i samtlige aldersgrupper,
hvilket også har været tilfældet siden 2006. Dog giver figuren det indtryk, at fremtidige indsatsområder bør målrettes i
stigende grad imod andre aldersgrupperinger end børnene, da denne gruppe ligger nogenlunde konstant både i antal
medlemmer og andel af befolkningen. Det handler således mere om fastholdelse af de unge samt udvikling af attraktive
aktiviteter til voksengruppen.
I nedenstående figur kan prognosen for de samlede fremskrevne medlemstal i DHF ses - fra 2013 til og med 2025.
Figur 11 – Samlet fremskrivning af DHF’s medlemstal, 2013-2025
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Det samlede fremskrevne medlemsprognose viser, at der i år 2017 vil være under 100.000 medlemmer i DHF, hvilket er det
laveste tal siden 1970-1971. De negative udviklingstræk er da også en af de vigtigste grunde til at DHF har lanceret både
udviklingsprojektet ’knæk kurven’ samt Håndboldfitness, hvor der netop er fokus på de voksne motionister. Hvor knæk
kurven er en klubrettet og organisatorisk udvikling, er håndboldfitness en ny og mindre konkurrenceorienteret aktivitet
målrettet den store gruppe af motionister. Netop via bl.a. disse ambitiøse og ressourcekrævende tiltag, forsøger DHF at
ændre på fremtidens dystre udsigter, således at ovenstående fremskrivning ikke realiseres.
I nedenstående figur vises ovenstående prognose som en fremskrivning i andel af befolkningen.
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Figur 12 – Fremskrivning af andelen af befolkningen, som er medlem af en DHF-forening, 2013-2025
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Figur 12 gengiver det samme billede som ovenstående, hvor andelen blandt den yngste aldersgruppe er nogenlunde
konstant, mens man i stor stil mister andele blandt teenagere, ligesom tilfældet har været de foregående år.
Allerede i 2017 er det ikke længere teenagere, der har den højeste andel blandt håndboldspilere, hvilket skyldes et stort
befolkningsfald blandt teenagerne selv. Samlet set går DHF fra at organisere en befolkningsandel på omkring 2 pct. i 2013 til
under 1,4 pct. i 2025, hvilket kan virke som relativt små forskydninger, men som svarer til over 26.000 medlemmer i alt.
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Medlemstal fordelt på kommuner
Udover køns- og aldersfordelinger er det ligeledes muligt, på baggrund af de årlige medlemsindberetninger, at identificere
hvor stærkt eller svagt DHF står i de enkelte kommuner. Det er her værd at være bevidst om, at man sagtens kan være
medlem af en håndboldklub, som har hjemmeadresse i en anden kommune end den medlemmet selv har bopælsadresse i.
På det nedenstående kort kan antallet af DHF-medlemmer i de respektive kommuner aflæses.
Figur 13 – Antal medlemmer i DHF fordelt på kommuner, 2013

Kortet viser, at håndboldsporten står langt stærkere i Jylland end tilfældet er på Sjælland. Dertil kommer, at de to største
håndboldbyer målt på antal medlemmer, er Århus og Aalborg. Eftersom kortet afbilleder antallet af medlemmer i den
pågældende kommune, vil der typisk være flere medlemmer i de store og befolkningsrige kommuner, da de simpelthen har
flere indbyggere, og som følge deraf også numerisk set vil have flere medlemmer. I bilag 1 kan antallet af DHF-medlemmer i
samtlige kommuner aflæses.
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Hvis man ændrer opgørelsesmetoden til at vise hvor stor en andel af kommunens indbyggere, som er medlem af en DHFforening, tegner der sig et lidt anderledes billede.
Figur 14 – Andel af befolkningen, som er medlemmer af en DHF-forening, 2013

Ovenstående kort viser i endnu højere grad hvor forskelligt håndboldkulturen står i landsdelene. Den står forholdsvist stærkt
i Jylland og på Fyn i forhold til Sjælland, hvor andelene er markant lavere end i de jyske kommuner. De højeste andele af den
lokale kommunale befolkning er således at finde i det jyske, samt også enkelte steder på Fyn, mens næsten samtlige af de
lavest rangerende andele er at finde på Sjælland.
Forklaringerne på de store forskelle kan være mange. Dels ligger der uden tvivl en kulturel forankring i mange af de jyske
byer, som gennem årtier har opbygget og arbejdet med et image som deciderede ’håndboldbyer’, hvor også kommunerne
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har en lang tradition for at støtte foreningslivet og skabe gode rammer, for at indbyggerne kan spille og se på elitehåndbold
på et højt sportsligt niveau. Det meget aktive foreningsliv har på denne måde fået rodfæste i lokalbefolkningen, som også
vil være mere tilbøjelige til at vælge håndbold som idrætsaktivitet, når børnene skal vælge idrætsaktivitet. Af samme årsag
er Jydsk Håndbold Forbund, der er lokaleunionen i Jylland, delt op i 8 kredse, hvor de andre to unioner (hhv. Fyns Håndbold
Forbund og Håndbold Region Øst) ikke er opdelt yderligere. I det følgende afsnit kigges der nærmere på netop disse unioner
og kredse. I bilag 2 kan andelen af befolkningen, som er medlem af en DHF-forening i samtlige kommuner aflæses.
Det er tydeligt at der i Københavns Kommune er store problemer for håndboldkulturen, hvilket dog ikke kun er en
problemstilling for håndboldkulturen, men for foreningsidrætten som helhed. Som modsvar på dette forhold, og inspireret
af lærdom fra andre større kommuner, har DHF v. Håndbold Region Øst og Københavns Kommune igangsat projektet
’Håndbolden tilbage til København’, som har som formål at få langt flere både børne- og voksenmedlemmer de kommende
år. Projektet startede i 2013 og kører frem mod 2016, og det skal blive interessant at se, hvorvidt projektet dels bliver en
succes og dels skaber grobund for lignende indsatser i andre større byer, hvor problemerne ikke er helt ligeså store som i
København, men dog alligevel er ganske reelle, hvilket kortet da også illustrerer.
Hvis man går dybere ind i medlemstallene for de enkelte kommuner, tegner der sig en række interessante pointer. Hvis man
opdeler kommunerne i fem grupper baseret på deres indbyggertal, kan grupperne følges i en række forskellige analyser.
De fem grupper, deres respektive DHF-medlemstal, deres andel af DHF’s samlede medlemstal og deres andel af det samlede
befolkningstal kan aflæses i tabellen herunder.
Tabel 10 – Gruppering af kommuner og deres DHF-medlemstal, 2013
Kommunegruppering

Antal kommuner

Andel af den samlede
befolkning

DHF-medlemmer

Andel af DHF’s
medlemmer

Under 30.000 indbyggere

25

8,8 %

11.192

10,2 %

30.000-39.999 indbyggere

15

9,6 %

12.714

11,6 %

40.000-49.999 indbyggere

22

17,5 %

20.845

19,0 %

50.000-74.999 indbyggere

19

20,0 %

23.286

21,2 %

75.000-99.999 indbyggere

10

15,3 %

19.789

18,0 %

Over 100.000 indbyggere

7

28,8 %

21.880

19,9 %

Tabellen viser, at DHF’s medlemmer fordeler sig med en lidt højere andel i alle andre kommunegrupperinger end i de store
kommuner, hvor 28,8 pct. af lokalebefolkningen bor, mens kun 19,9 pct. af DHF’s medlemmer er at finde i disse kommuner.
Det er en velkendt problemstilling, at foreningsidrætten generelt står svagere i de befolkningsrige kommuner end i de andre
kommuner, og DHF adskiller sig ikke på dette punkt. Man skal derfor (også i DHF) aktivt overveje hvorvidt man kan arbejde
på at få andelen af medlemmer i de befolkningsrige kommuner til at stige i de kommende år. Senere i rapporten kigges der
nærmere på, hvorvidt facilitetsproblematikken har en betydning for den potentielle udvikling i medlemstal i kommunerne.
Det er også interessant at se nærmere på om udviklingen også er forskellig afhængig af befolkningstallet i
kommunegrupperne. I nedenstående tabel er den gennemsnitlige årlige udvikling pr. forening fra perioden 2003-2013 i de
seks grupper vist.
Tabel 11 – Gennemsnitlig udvikling pr. forening, 2003-2013
Kommunegruppering

Antal DHF-foreninger - 2013

Gennemsnitlig årlig udvikling pr. forening

Under 30.000 indbyggere

89

-1,94
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30.000-39.999 indbyggere

93

-3,16

40.000-49.999 indbyggere

177

-2,36

50.000-74.999 indbyggere

188

-2,66

75.000-99.999 indbyggere

166

-2,15

Over 100.000 indbyggere

155

-2,17

Tabellen viser, at der ikke er de store forskelle at spore imellem de seks kommunegrupper. Det er således ikke sådan, at
klubberne i de befolkningsrige kommuner taber flere medlemmer end klubberne i de tyndbefolkede kommuner, hvilket
understreger en pointe om en mere generel udfordring i håndboldkulturen.
Tabellen viser også, at udviklingen i de befolkningsruge kommuner ikke er dårligere end i de andre kommuner, hvorfor DHF
aktivt bør overveje hvorvidt man kan konstruere tiltag målrettet klubberne i de større byer. Det er et efterhånden velkendt
faktum, at flere og flere unge flytter til de større byer, enten for at studere eller for at søge arbejde. En stor del af disse unge
var medlem af en idrætsforening i deres tidligere og ofte mindre lokalsamfund. Når de unge herefter søger mod
uddannelsesinstitutionerne i byerne og også ofte starter på et nyt studiejob, er det i sig selv en stor udfordring af finde en
ny klub, hvor der er mulighed for at tilpasse idrætten til det nye studieliv. Mange formår derfor ikke at fortsætte med deres
idræt, og klubberne i byerne har muligvis heller ikke ret meget at tilbyde disse ungdomsspillere, der typisk ikke spiller på
eliteniveau og derfor ofte også har andre intentioner med deres idræt end dette snævre sportslige sigte. Ofte er de mindre
gode håndboldspillere meget optaget af at få dyrket noget sundhedsfremmende motion i et trygt og imødekommende
socialt fællesskab, hvilket de har været vant til fra deres tidligere håndboldklub, og samtidig tyder en række
forskningsresultater på, at unge mennesker generelt er meget optaget af at træne med henblik på at få en flottere krop. Når
der tilsyneladende kræves meget af de unge selv i at være aktivt opsøgende for at finde en ny håndboldklub, vælger mange
af dem i stedet at søge mod mere fleksible aktiviteter i private fitnesscentre eller over i den selvorganiserede idræt for at få
deres sundhedsfremmende motion.
DHF bør på denne baggrund arbejde mere intensivt med at skabe nogle løsninger, hvor der bl.a. i forbindelse med studiestart
i perioden efter sommerferien gøres en aktiv indsats for at få etableret nogle kontakter til de medlemmer, der er fraflyttet
de mindre kommuner, i praksis bør de klubber, som sender medlemmer ind til de store byer, kunne opsøges og der burde på
denne baggrund også kunne etableres en række kontakter til storbyernes håndboldklubber, som i praksis kunne etablere
”opsamler-hold” for de nye håndboldspine tilflyttere.
Også i denne sammenhæng kunne håndboldfitness være et eksempel på en aktivitet der måske kunne interessere de unge,
da aktiviteten rummer mange af de kvaliteter, som med stor sandsynlighed efterspørges med både effektiv fysisk træning,
et social fællesskab samt det mere klassiske spil med de velkendte håndboldaktiviteter.
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Medlemsanalyse af distriktsforbund/kredse
Dette afsnit fokuserer på de regionale unioner og kredse, som DHF’s organisation opererer med.
Der er samlet set ti distriktsforbund/kredse i DHF, hvoraf de otte kredse repræsenterer de jyske klubber, mens der er én
kreds der repræsenterer klubberne på Fyn, og én der repræsenterer klubberne på Sjælland.
I nedenstående figur kan antallet af medlemmer ved seneste medlemsregistrering i 2013 i de ti kredse aflæses.
Figur 15 – Antal medlemmer i DHF’s kredse, 2013
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Figuren viser at den største kreds målt på antal medlemmer er Håndbold Region Øst med godt 30.000 medlemmer. Det skal
naturligvis ses i lyset af, at pendanten til Region Øst, Jydsk Håndbold Forbund, er delt op i otte mindre kredse. Den mindste
kreds er kreds 7 med 4.531 medlemmer.
Hvis fokus i stedet flyttes over på udviklingen i de enkelte kredse siden 2006, er der mulighed for at tegne nogle nuancerede
lokale udviklingstræk.
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Tabel 12 – Udvikling i medlemstallet i DHF’s kredse, 2006-2013
Distriktsforbund/Kreds

Udvikling
2006-2013

Andel

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 6

205

2,2 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 5

-525

-6,0 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 1

-1.441

-10,2 %

Fyns Håndbold Forbund

-1.783

-14,2 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 8

-1.968

-14,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 2

-1.121

-16,2 %

Håndbold Region Øst

-7.846

-20,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 3

-2.159

-20,8 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 4

-2.358

-21,6 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 7

-1.316

-22,5 %

-20.312

-15,6 %

Hele DHF

Tabellen viser, at der kun er en enkelt kreds, som har oplevet vækst siden 2006, hvor kreds 6 har oplevet en nettotilvækst på
205 medlemmer svarende til en stigning på 2,2 pct. i forhold til 2006-medlemstallet. Den største procentuelle fald skal findes
i kreds 7, som siden 2006 har mistet knap hver fjerde medlem, mens det største numeriske fald skal findes hos Håndbold
Region Øst, der har et fald på 7.846 medlemmer siden 2006. Der er derfor tale om relativt store regionale forskelle, som dog
stort set alle peger i negativ retning i forhold til medlemstallet. Det bør være oplagt, at DHF går nærmere ind i at forstå og
forklare disse relativt store forskelle. Ved at gå endnu tættere på tallene er det muligt at se, hvordan den gennemsnitlige
udvikling er for klubberne i de forskelle distriktsforbund/kredse.
Den gennemsnitlige årlige udvikling pr. klub kan ses i tabellen herunder.
Tabel 13 – Gennemsnitlig årlig udvikling pr. klub, 2006-2013
Gns. Årlig udvikling pr. klub

2006-2013

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 6

0,43

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 5

-1,63

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 1

-2,08

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 8

-2,81

Fyns Håndbold Forbund

-2,83

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 2

-3,56

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 3

-4,28

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 7

-4,37

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 4

-4,37

Håndbold Region Øst

-4,92

Tabellen viser, at klubberne i kreds 6 hvert år netto får ca. et ”halvt” medlem pr. klub, mens den gennemsnitlige klub i
Håndbold Region Øst mister netto knap 5 medlemmer hvert eneste år. Samlet set er der, som tidligere afrapporteret,
tilbagegang stort set over hele linjen.
Hvis der fokuseres på udviklingen i medlemstallet hos kredsene indenfor de fem tidligere præsenterede aldersgrupper, kan
der også identificeres store regionale forskelle.
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I nedenstående figur vises udviklingen i antallet af børnemedlemmer.
Figur 16 – Procentuel udvikling i antal børnemedlemmer (0-12 år), 2006-2013
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Figuren viser, at der er tre kredse, som har oplevet vækst inden for børnegruppen, mens de resterende syv kredse alle har
mistet børnemedlemmer i varierende omfang siden 2006. Den kreds, der har mistet flest børnemedlemmer, er kreds 4 med
et tab på 23,7 pct. af børnemedlemmerne siden 2006. Omvendt er kreds 6 vokset med 14,8 pct.
Der er således tale om store regionale forskelle, selv blandt to kredse, der rent geografisk er placeret tæt på hinanden. Kreds
4 er området omkring Viborg og Randers, mens kreds 6 er området omkring Horsens og Silkeborg – altså begge kredse med
mellemstore byer. Hvad der gør sig gældende imellem to så tæt placerede kredse er ikke muligt at vide med baggrund i
tallene, da det lægger op til nuancerede kvalitative studier. Det kan således nemt tænkes, at de lokale kredsbestyrelsers
forskellige tilgange til håndboldsportens udfordringer spiller en central rolle i disse forskelle. Øget samarbejde og
vidensdeling kredsene imellem må forventes at kunne medvirke til, at der ikke findes disse store lokale forskelle indenfor
relativt begrænsede geografiske områder. DHF kan med fordel lave yderligere opsøgende kvalitative undersøgelser for at
kommer de mest plausible forklaringer nærmere.
Den næste aldersgruppe er teenagere i alderen 13-18 år, der, som tidligere vist, er gået ganske kraftigt tilbage i både antal
og i befolkningsandel i de senere år. Også i denne aldersgruppe er store regionale forskelle at spore, hvilket er afbilledet i
figuren herunder.
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Figur 17 – Procentuel udvikling i antal teenage-medlemmer (13-18 år), 2006-2013
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Figuren viser, at kreds 6 også i denne aldersgruppe har udviklet sig markant mere positivt end de andre kredse - med hele
18,2 pct. flere teenage-medlemmer i 2013 i forhold til 2006. Mere problematisk er det, at tre af kredsene har mistet over 25
pct. af deres teenagemedlemmer, hvilket er en stor problemstilling. Der kræves også her supplerende kvalitative analyser
af hvilke problemstillinger der ligger bag ovenstående meget forskellige fald, hvor otte ud af ti kredse har mistet over 10 pct.
af deres teenagemedlemmer siden 2006, mens to kredse har oplevet en hhv. meget lille og meget stor vækst.
Den efterfølgende aldersgruppe omhandler medlemmer mellem 19 og 24 år. Numerisk set havde denne aldersgruppe ikke
gennemgået den store udvikling de senere år, men dette skal ses i lyset af at indbyggertallet i denne befolkningsgruppe er
vokset en del, hvorfor DHF’s befolkningsandel for de 19-24 årige håndboldsspillere er faldet tilsvarende. Den procentuelle
udviklingen kan ses i figuren herunder.
Figur 18- Procentuel udvikling i antal medlemmer (19-24 år), 2006-2013
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Figuren viser, at det kun er kreds 5, som bl.a. indeholder Aarhus Kommune, der har oplevet en medlemsvækst. Det store
problem ved denne aldersgruppe er den stigende urbanisering, som går ud over mange af de mindre kommuner og
bysamfund. Netop indenfor denne aldersgruppe er der en stigende tendens til at fraflytte mindre lokalsamfund og rykke til
de større uddannelsesbyer. Kun en mindre del af de unge, som flytter til større byer, fortsætter med håndbolden i en ny klub,
mens langt de fleste stopper som aktive håndboldspillere og i foreningsidrætten som sådan. En fremtidig indsats mod
tilflytterne til de store byer, kunne muligvis betyde flere medlemmer i denne aldersgruppe. Det er i den sammenhæng værd
at bemærke, at på trods af den store procentuelle vækst på 28,9 pct. er befolkningsandelen i kreds 5 forblevet den samme. I
den samme periode er indbyggertallet i den pågældende aldersgruppe steget med knap 100.000 eller ca. 25 pct. Derfor kan
en del af væksten for kreds 5 således også forklares ved det øgede befolkningstal. Noget kunne dog tyde på at klubberne i
Aarhus og omegn er bedre til at tage imod disse tilflyttere end tilfældet er i andre storbyer, hvorfor der her ligeledes kan
være grobund for en række uddybende kvalitative undersøgelser, for at lære mere om hvad klubberne i Aarhus gør som ser
ud til fungere.
En af de grupper rapporten har omtalt, og som DHF har store problemer med, er voksenmedlemmerne mellem 25 og 59 år.
Der bliver færre og færre voksne i håndboldkulturen. Udviklingen kan nemt blive til en negativ spiral, hvor klubberne oplever,
at der er flere og flere voksenhold, der ikke længere har spillere nok til at kunne stille med et hold, hvorfor endnu flere
medlemmer risikerer at skulle stoppe. Samtidig hermed vil de få hold, der er tilbage, opleve, at de kun kan spille mod et fåtal
af jævnbyrdige modstandere, hvorfor selve kvaliteten og variationen af kampene også kan opleves som mindre spændende
for de aktive udøvere. Tidligere viste rapporten i tabel 9 at der var kommet hele 32,2 pct. færre voksenmedlemmer i DHF
siden 2006. I nedenstående figur kan udviklingen i de enkelte kredse for denne aldersgruppe aflæses.
Figur 19 – Procentuel udvikling i antal voksen-medlemmer (25-59 år), 2006-2013
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Figuren giver et ganske tydeligt billede af situationens alvor for de voksen medlemmer i DHF. Der er således ingen af de 10
kredse, som har mistet under 15 pct. af sine voksenmedlemmer siden 2006. Det største tab står kreds 7 for, som har mistet
knap halvdelen af sine voksenmedlemmer, hvilket må betegnes som en yderst alvorlig udvikling.
Håndboldkulturen i DHF står således over for en meget stor udfordring for at rekruttere og fastholde voksenspillere i
sporten. DHF er dog klar over denne problemstilling, og har med konceptet ’Håndboldfitness’ forsøgt at målrette nye
aktiviteter til voksenmotionisterne. I et senere afsnit i rapporten fokuseres der særskilt på Håndboldfitness, hvor der
foretages en mindre analyse af Håndboldfitness’ umiddelbare betydning på medlemstallets udvikling.
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Den sidste aldersgruppe er den støt voksende gruppe af seniorer (60+ år). Danmarks Statistik estimerer, at denne
aldersgruppe vokser med over 20.000 om året de kommende år, hvorfor seniorgruppen udgør et stort potentiale for mange
idrætsforbund. Herunder muligvis DHF, såfremt de kan udvikle håndboldaktiviteter, der taler til aldersgruppens behov.
DHF har dog ikke hidtil formået at rekruttere nye medlemmer i den ældste seniorgruppe, og siden 2006 har man således
mistet medlemmer. Ved seneste medlemsregistrering i 2013 var der kun 743 seniormedlemmer i hele DHF. Da antallet af
medlemmer er så lille, giver det ikke mening at kigge på de respektive procentuelle udviklinger, da selv små udfald vil
resultere i meget store procentuelle ændringer.
Det er dog værd at bemærke at halvdelen af kredsene siden 2006 har oplevet en mindre numerisk vækst, hvor kreds 6 har
oplevet den største på 28 nye medlemmer i seniorgruppen, mens de største medlemstab findes i kreds 1 og kreds 3 med hhv.
165 og 98 færre seniormedlemmer.
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Holdtilmeldinger
I de foregående afsnit har fokus været på medlemstal. Disse er dog ikke den eneste målestok, der kan bruges til at spore en
tendens eller udvikling inden for håndboldkulturen. Antallet af holdtilmeldinger i de forskellige aldersgrupperinger kan også
være med til at tegne et billede af aktivitetsniveauet. Holdtilmelding er dog også samtidig en vanskelig størrelse at
sammenligne på over tid, da ændrede turneringsreglementer

potentielt kan have meget stor indflydelse på

sammenligningsgrundlaget. Det er for eksempel en udfordring, når spillere gerne må repræsentere flere hold fra samme
klub i én og samme runde, da det kan betyde at flere hold deltager end medlemstallet i klubberne reelt set giver anledning
til.
På trods af dette afgørende forbehold kigges der i det følgende afsnit nærmere på holdtilmeldinger. Tilmeldingerne følger
et kalenderår, hvilket har en afgørende effekt. Der er således to halv-sæsoner på et kalenderår, hvor klubber, der har tilmeldt
hold til begge halv-sæsoner, vil tælle to gange.
Større forskydninger kan også skyldes ændrede optællingsmåder for hvorledes eksempelvis turneringsaktiviteter, der
ligger udenfor den normale sæson, gøres op i tabellen. Derudover kommer der en række andre tilmeldings-tekniske detaljer,
som samlet set betyder at det snarere er udviklingen i antallet af holdtilmeldinger i de forskellige alders- og kønsgrupper,
der er det mest interessante, frem for selve antallet. Der vil i tabel 14 herunder således være en lang række store
forskydninger fra et år til et andet, som dog vil skyldes en række af disse tekniske forbehold fremfor en reel udvikling. Derfor
bør fokus i det følgende således være på udviklingen.
Indledningsvis vil vi kigge nærmere på antallet af holdtilmeldinger med fokus på den procentuelle udvikling i de forskellige
aldersgrupperinger fra 2011-2013.
Tabel 14 – Antal holdtilmeldinger fordelt på aldersgrupper, 2011-2013
Række

2011

U-4

2012

2013

Udvikling i pct., 2011-2013

3

3

0,0 %

U-5

207

219

258

24,6 %

U-6

481

638

1.165

142,2 %

U-7

204

176

989

384,8 %

U-8

2.658

2.810

3.047

14,6 %

U-9

127

124

249

96,1 %

U-10

4.828

5.490

4.950

2,5 %

134

0,0 %

U-11
U-12

4.718

5.211

5.131

8,8 %

U-14

4.462

4.216

4.493

0,7 %

U-16

2.903

2.794

2.548

-12,2 %

U-18

2.118

2.092

1.815

-14,3 %

Senior

7.969

7.440

7.218

-9,4 %

Oldies

424

392

364

-14,2 %

Total

31.099

31.605

32.364

4,1 %

Ovenstående tabel bekræfter rapportens tidligere resultater, hvor håndbold på børnesiden har gennemgået en større
positiv udvikling inden for den foreningsorganiserede håndbold end voksensiden har. Det skal dog understreges, at der er
lavet koncepter målrettet voksne og seniorer, som ikke har et konkurrenceelement, som eksempelvis Håndboldfitness,
hvorfor det lavere antal af holdtilmeldinger blandt de ældre aldersgrupper ikke nødvendigvis er ensbetydende med
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manglende aktivitet, innovation og udvikling. Ovenstående tabel kan derfor delvist også være udtryk for, at flere af de ældre
ikke længere vurderer at de har fysikken til at spille kampe og derfor i stedet har søgt mod andre håndboldkoncepter som
bl.a. håndboldfitness. Dette er dog næppe hele forklaringen på den negative udvikling blandt seniorer og oldies-gruppen,
som mere grundlæggende skal findes i de tidligere afrapporterede tilbagegange for voksne.
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Håndboldskoler
Håndboldskolerne er et koncept, der siden 1997 har været benyttet af mange af håndboldklubberne til at rekruttere og
fastholde børn og unge. Der er tale om forløb af én uges varighed målrettet tre forskellige aldersgrupper, som afholdes over
hele landet.
I dette afsnit kigges der nærmere på hvordan udviklingen har været i håndboldskolerne, herunder på antallet af deltagere,
belægningsgraden og antallet af afholdte håndboldskoler. Dertil kigges der også nærmere på, om der kan spores en
afsmittende effekt i medlemstallene blandt de klubber, som afholder håndboldskoler, i forhold til de klubber, som ikke
afholder dem.
Data, der benyttes i dette afsnit, er dels leveret af Dansk Håndbold Forbund, der har en række registreringer på området, dels
fra Det Centrale Foreningsregister (CFR). Der bruges udelukkende data fra de håndboldskoler, som blev gennemført. Det
betyder at de 10 aflyste håndboldskoler i 2013 og de 13 aflyste i 2014 ikke tæller med i det efterfølgende data. De aflyste
skoler svarer til, at hhv. 6,8 pct. i 2013 og 9,2 pct. i 2014 blev aflyst. Det har ikke været muligt at identificere årsagen til
aflysningerne, men manglende tilmeldinger forventes at være den primære årsag.
I nedenstående tabel kan de overordnede data omkring håndboldskoler aflæses.
Tabel 15 – Håndboldskoler, 2013-2014
Håndboldskoler

2013

2014

Antal pladser i alt

10.328

9.732

Antal tilmeldte deltagere

8.211

7.711

Belægningsgrad

79,5 %

79,2 %

Antal deltagende klubber

138

128

Overordnet set skete der et fald i antallet af håndboldsskoler fra 2013 til 2014, hvor det gik fra 138 håndboldsskoler i 2013 til
128 i 2014. Som følge heraf blev der også tilbudt færre pladser i 2014 i forhold til 2013. Belægningsgraden er nogenlunde den
samme i 2013 som i 2014 - lige under 80 pct.
I 2013 var der tilmeldt 8.211 børn og unge, mens antallet i 2014 var faldet til 7.711 børn og unge i de tre udbudte
aldersgrupperU-10, U-12 og U-14. Den enkelte klub kan godt afholde aktiviteter for mere end én aldersgruppe, men antallet
varierer en del. Der er også store geografiske forskelle at spore, og på baggrund af ovenstående afsnit omhandlende
kredsene i DHF, kan antallet af håndboldskoler i de forskellige kredse også aflæses i tabellen herunder.
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Tabel 16 – Håndboldskoler fordelt på kredse, 2013-2014
Håndboldskoler

2013

2014

Andel af klubberne i 2014

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 6

17

18

26,5 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 5

15

12

26,1 %

Fyns Håndbold Forbund

20

19

21,1 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 4

10

12

15,6 %

Håndbold Region Øst

34

35

15,4 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 1

13

13

13,1 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 8

17

11

11,0 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 7

4

2

4,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 2

4

2

4,4 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 3

3

3

4,2 %

137

127

14,6 %

Total

Tabellen viser, at Håndbold Region Øst er det distriktsforbund/kreds, der afholder flest håndboldskoler, hvor der i 2014 var
34 klubber der afholdt håndboldskoler. Det høje antal skyldes dog også Håndbold Region Øst’s størrelse, som omvendt
svarer til at ”kun” 15,4 pct. af klubberne i denne region i 2014 afholdte en håndboldskole. Dette tal er dog noget højere end
kreds 7, 2 og 3, hvor det er under 5 pct. af klubberne, som afholder håndboldskoler. Højeste andel findes i kreds 6 og 5, hvor
mere end hver fjerde klub afholdte en håndboldskole i 2014.
Udover antallet er det også interessant at se nærmere på antallet af pladser på de respektive forløb, antal af tilmeldte
deltagere og i forlængelse heraf, hvilken belægningsgrad der er i de enkelte kredse. Se tabellen herunder.
Tabel 17 – Håndboldskoler, pladser, tilmeldte og belægningsgrad fordelt på kredse, 2014
Antal pladser

Antal
tilmeldte

Belægningsgrad

JHF, kreds 5

1261

1104

87,5%

JHF, kreds 7

108

94

87,0%

Håndbold Region Øst

2822

2418

85,7%

Fyns Håndbold Forbund

1222

1041

85,2%

JHF, Kreds 2

185

146

78,9%

JHF, kreds 6

1231

911

74,0%

JHF, kreds 1

868

623

71,8%

JHF, kreds 4

690

487

70,6%

JHF, kreds 8

955

653

68,4%

JHF, kreds 3

240

84

35,0%

2014

Tabellen viser det interessante billede af kreds 5, som har det næsthøjeste antal tilmeldte, på trods af at kredsen kun har 12
håndboldsskole-klubber i 2014. Der er således tale om store hold, hvortil der samtidig er den højeste belægningsgrad af alle
kredse på hele 87,5 pct. I den anden ende af skalaen findes kreds 3, som kun har en belægningsgrad på 35 pct. og dertil
samtidig også det laves antal tilmeldte. Håndbold Region Øst skal også nævnes, da de både har en af de højeste
belægningsgrader, men også det klart højeste antal tilmeldte.
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Der findes altså så store geografiske forskelle mellem kredsene, og det ville være oplagt, at DHF fremadrettet lavede en
række evalueringer eller mindre kvalitative undersøgelser af de enkelte kredse for at vurdere, hvorfor håndboldskolerne
tilsyneladende fungerer bedre nogen steder end andre. Handler det om markedsføring, om organiseringen eller om de
personer, der driver de enkelte håndboldskoler?
For at vurdere, hvorvidt håndboldskoler har en effekt på medlemstallet, kan data fra det Centrale Foreningsregister (CFR)
benyttes. Det sker ved at sammenligne de foreninger, som afholder håndboldskoler, med de foreninger som ikke afholder
håndboldsskoler. Der ses mere præcist på udviklingen i medlemstallet fra 2011-2013. I nedenstående figur kan den
gennemsnitlige årlige udvikling for hhv. foreninger med og uden håndboldskoler aflæses inden for de fem officielle DIFaldersgrupper.
Figur 20 – Årlig gennemsnitlig udvikling fordelt på håndboldskole eller ej, 2011-2013
7

6,55

6
5
4
3
2

Ikke håndboldskole

1

0,76

0,61

0,45

-0,59
0
-1
-2

-0,94

Håndboldskole

-0,08

-0,89

-0,5

-1,41

Figuren viser, at det tilsyneladende har stor betydning om en klub afholder håndboldskole eller ej – især for gruppen
bestående af børnemedlemmer i alderen 0-12 år. De klubber, som har håndboldsskoler, får i gennemsnit 6,55 nye
medlemmer hvert år, mens de klubber, som ikke har håndboldskoler mister 1,41 medlemmer hvert år.
Det skal dog understreges, at det naturligvis ikke er muligt at identificere om fremgangen alene og direkte skyldes
afholdelsen af håndboldskolerne, eller om det skyldes at håndboldskolerne primært afholdes af de mere velfungerende
klubber, som tegner sig for en medlemsfremgang.
Forskellen på klubber med og uden håndboldskoler er dog så markant i børnegruppen mellem 0 og 12 år, at det virker til at
have en vis betydning for medlemstallet i klubben. Pointen om at det er de mest velfungerende foreninger bakkes op af, at
der også er mindre stigninger blandt de andre aldersgrupper – med undtagelse af de voksne, selvom håndboldskolerne ikke
har aktiviteterne målrettet andre aldersgrupper.
Det viser sig også, at gennemsnitstørrelsen på hhv. de klubber, som har og ikke har håndboldskoler, har en vis betydning. Det
at være en stor klub, målt på medlemstal, er selvsagt ikke en garant for at klubben er velfungerende, men ofte vil
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medlemstallet som minimum betyde, at foreningen er mere ressourcestærk end mindre klubber både hvad angår
økonomiske og menneskelige ressourcer.
Gennemsnitsstørrelsen på en forening i DHF ved seneste medlemsregistrering i 2013 var, som nævnt tidligere i figur 41, 126,4
medlemmer pr. forening. Til sammenligning har de klubber, som ikke afholder håndboldskoler i gennemsnit 102,3
medlemmer, og der er vel at mærke 733 ud af de 868 klubber ved seneste medlemsregistrering i 2013, som er at finde i denne
gruppe. Gennemsnitsstørrelsen for klubber med håndboldskoler er på hele 257,1 medlemmer pr. klub, hvilket gør disse
klubber er ca. dobbelt så store som den gennemsnitlige klub i DHF. De store klubber vil på denne måde være bedre rustede
til at organisere og afholde større forløb, hvilket en håndboldskole er et godt eksempel på.
Hvis man fokuserer yderligere på udviklingen i børnegruppen, er der også store geografiske forskelle at spore blandt klubber
med og uden håndboldskoler. Eksempelvis viser yderligere analyser, at der i kreds 1 er en gennemsnitlig årlige stigning pr.
klub blandt 0 – 12 årige børn på hele 20,4 medlemmer blandt klubber med håndboldskole. Dette er et langt højere gennemsnit
end det gennerelle fald på -4,0 medlemmer pr. klub, som de øvrige klubber uden håndboldskole i kreds 1 oplever.
Det er dog ikke alle steder at historien om håndboldskolerne er så udpræget positiv, som ovenstående figur og eksempler
giver udtryk for. I Fyns Håndbold Forbund er der således stort set ingen forskel at spore på børnesiden på de klubber, som
har håndboldskole og de klubber, som ikke har. Noget lignende er tilfældet i kreds 2, hvor det kun er fire klubber, som tilbyder
håndboldskoler.
Håndboldskoler er dog ikke det eneste koncept DHF har igangsat med henblik på at rekruttere og fastholde børn i
håndboldklubberne. Siden sæsonen 2012/2013 har alle håndboldklubber i Danmark haft mulighed for at tilbyde
træningstilbuddet ’Trille og Trolle i Underskoven’. I det følgende afsnit fokuseres der på netop dette træningstilbud.
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Trille og Trolle i Underskoven
’Trille og Trolle i Underskoven’ er et træningstilbud til de mindste børn i alderen 2-5 år, hvor forældre eller bedsteforældre er
med på gulvet i aktiviteterne sammen med børnene. Ved at lave underholdende aktiviteter uden fokus på kamp og
konkurrence, er det tanken at børnene skal finde en legende indgangsvinkel til en række boldaktiviteter.
Ved udgangen af 2014 er der, ifølge DHF’s eget datamateriale, 152 håndboldklubber, som har taget konceptet til sig. Dertil
kommer to klubber, som er lukket. Én enkelt af de 152 klubber tæller dog ikke med i de følgende afsnit, da klubben først er
åbnet efter den seneste medlemsregistrering, hvorfor der ikke findes yderligere data omkring den.
I forlængelse af afsnittet omkring håndboldskoler er det værd at bemærke, at 47 af de hhv. 127 klubber med håndboldskoler
og de 152 med Trille og Trolle i Underskoven udbyder begge aktiviteter. Der er således tale om at en relativ høj andel af
klubberne organiserer og udbyder begge aktiviteter. Dertil er der også en pointe i at udbredelsen af disse aktiviteter for børn
og unge er blandt en mindre skare af klubber. Samlet set er der således 232 klubber, som udbyder mindst én af de to
aktiviteter for børn og unge, svarende til 26,7 pct. af de i alt 868 håndboldklubber, der var i DHF ved seneste
medlemsregistrering i 2013. Med andre ord er der stadig stort potentiale i at udbrede disse aktiviteter til endnu flere klubber
end tilfældet er i dag.
Også blandt ’Trille og Trolle i Underskoven’ er der store geografiske forskelle at spore i hvor mange af klubberne, der udbyder
aktiviteten i de forskellige distriktsforbund/kredse. I nedenstående tabel kan antallet af klubber, som har Trille Trolle
aktiviteten, samt hvor stor en andel af klubberne dette svarer til i det pågældende distriktsforbund/kredse, ses.
Tabel 18 – Trille Trolle fordelt på distriktsforbund/kredse, 2013
Antal foreninger

Trille Trolle

Ikke Trille Trolle

Andel af klubberne

Håndbold Region Øst

54

174

23,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 8

23

77

23,0 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 2

10

35

22,2 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 6

15

53

22,1 %

Fyns Håndbold Forbund

14

76

15,6 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 7

6

37

14,0 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 1

12

87

12,1 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 4

9

68

11,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 3

6

66

8,3 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 5

2

44

4,3 %

151

717

17,4 %

Total

Tabellen viser, at den region, der har den højeste andel af klubber med ’Trille og Trolle i Underskoven’ skal findes i Håndbold
Region Øst, hvor knap hver fjerde klub har dette tilbud målrettet sine alleryngste medlemmer.
Der er dertil interessant, at kun 4,5 pct. af klubberne i kreds 5 udbyder konceptet på trods af, at netop denne kreds var én af
de distriktsforbund/kredse, som i stor stil udbød håndboldskoler. Noget kunne derfor tyde på, at kredsen har valgt at
fokusere sit arbejde på at organisere og udbyde håndboldskoler, frem for at arbejde med begge koncepter, som tilfældet
eksempelvis er i Håndbold Region Øst.
Som tilfældet var med håndboldskolerne i det foregående afsnit, er det interessant at se nærmere på hvorvidt de klubber,
som tilbyder ’Trille og Trolle i Underskoven’, har haft en anden medlemsudvikling end i klubberne uden aktiviteten.
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Nedenstående figur viser udviklingen fra 2011 til 2013 på trods af at ’Trille og Trolle i Underskoven’ først blev etableret i
sæsonen 2012/2013. Da etableringen foregik i 2012, vil eventuelle nye medlemmer fra projektet tælle med allerede i 2012medlemstallet. Derfor er 2011 også medtaget, da udviklingen kan sammenlignes med dette år.
Figur 21 – Gennemsnitlig årlig udvikling pr. forening m/u Trille og Trolle i Underskoven, 2011-2013
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Figuren viser at de klubber, som har ’Trille og Trolle i Underskoven’, i gennemsnit har fået 5,54 medlemmer hver om året siden
projektets opstart. Dertil er det også værd at bemærke, at de klubber, som har ’Trille og Trolle i Underskoven’, er gået frem i
samtlige fem aldersgrupperinger, hvilket adskiller sig fra det samlede gennemsnit i DHF. Det viser sig altså også her, at de
klubber, som aktivt har taget en ny aktivitet til sig (om det så er håndboldskolerne og/eller ’Trille Trolle’) er der klare, positive
effekter i medlemstallene som følge af dette.
Som tilfældet var med håndboldskolerne, er det dog især de større klubber som udbyder aktiviteten ’Trille Trolle i
Underskoven’. Hvor gennemsnitsstørrelsen for en håndboldklub med ’Trille og Trolle i Underskoven’ er på hele 192,0
medlemmer, har klubberne uden et gennemsnit på 112,6 medlemmer. Der er således de store klubber, som har taget
aktiviteten til sig.
Det åbner op for en interessant diskussion om hvad årsagen er til, at disse børnerettede aktiviteter primært findes hos de
største klubber. På den ene side kan det overvejes om det udelukkende er ressourcestærke klubber, som har evner og
mulighed for at engagere sig i udviklingen af nye aktiviteter. Mindre klubber har muligvis en mere lukket kultur med ’lukkede’
hold, der ikke optager nye medlemmer -, og er som sådan tilfredse med den nuværende situation. Der er således muligvis
ikke nogen lokal interesse i at rekruttere nye medlemmer, da klubben måske ikke har interesse i at lukke nye medlemmer
ind. Dertil kan især mindre klubber have tiltrækkeligt at gøre med at få hverdagen til at hænge sammen, hvor især
begrænsede menneskelige ressourcer sætter nogle naturlige begrænsende rammer for de små klubbers aktivitetsniveau.
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På den anden side kan der også argumenteres for, at DHF ikke er gode nok til dels at få deres koncepter spredt ud til de
mindre klubber, dels at få lavet koncepter, som vækker interesse blandt de mindre klubber. Det kræver således, at DHF
overvejer hvorvidt koncepterne rent faktisk er målrettet til alle klubber, eller om hensigten kun er at få de større og mere
ressourcestærke klubber i tale. Der er som sådan ikke noget galt med den holdning, såfremt man fra klubbernes side er
bevidste omkring betydningen og rækkevidden af beslutningen - og man kan således godt argumentere for at større
konceptrelaterede udviklingsstrategier først og fremmest skal målrettes klubber, som både kan og vil - hvilket ofte vil være
de større og mere ressourcestærkt klubber.
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Håndboldfitness
Et andet koncept, som DHF har arbejdet med siden 2011, er Håndboldfitness. Såfremt der er hold i tesen om, at det er de mest
ressourcestærkt og velfungerende foreninger, som udbyder håndboldskoler, kan et lignende argument muligvis også
fremføres for Håndboldfitness’ vedkommende. Med til at forstærke denne pointe er at 40 ud af de 138 klubber – altså lidt
mere end en fjerdedel – både afholder håndboldskoler og har Håndboldfitness på programmet. I det næste afsnit fokuseres
der på Håndboldfitness, og effekten på klubbernes medlemstal.
Håndboldfitness er et træningskoncept, der kombinerer løb, fysisk træning og spil på små baner. Ideen med håndboldfitness
er bl.a. at forsøge at matche det øgede ønske om fleksibilitet fra især den voksne del af befolkningen . Siden opstarten i 2011
har 143 klubber taget Håndboldfitness op på klubbens aktivitetsprogram. Der er dog ikke lige stor opbakning til aktiviteten i
de forskelle distriktsforbund/kredse, hvor der er nogle kredse. Dette kan aflæses af nedenstående tabel.
Tabel 19 – Håndboldfitness fordelt på distriktsforbund/kredse, 2013
Antal foreninger

Håndboldfitness

Uden Håndboldfitness

Andel

Håndbold Region Øst

54

174

23,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 1

23

76

23,2 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 3

13

59

18,1 %

Fyns Håndbold Forbund

15

75

16,7 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 8

12

88

12,0 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 2

5

40

11,1 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 4

8

69

10,4 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 6

7

61

10,3 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 7

3

40

7,0 %

Jydsk Håndbold Forbund, kreds 5

3

43

6,5 %

143

725

16,5 %

Total

Tabellen identificerer store geografiske forskelle i forhold til spredningen af Håndboldfitness-konceptet. I Håndbold Region
Øst har knap hvert fjerde klub taget aktiviteten til sig, mens det i kreds 5 kun er 6,5 pct. af klubberne, som har fundet
Håndboldfitness tilstrækkeligt interessant og relevant.
Et interessant spørgsmål omkring Håndboldfitness er således, hvorvidt der kan måles en forskel mellem de klubber, som
udbyder Håndboldfitness, og de klubber som ikke har aktiviteten. I nedenstående figur kan den gennemsnitlige årlige
udvikling pr. klub fra 2011 til 2013 aflæses blandt klubber med og uden Håndboldfitness.
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Figur 22 – Gennemsnitlig årlig vækst for forening m/u Håndboldfitness, 2011-2013
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Figuren viser, at der er tydelige forskelle mellem de klubber som udbyder og som ikke udbyder Håndboldfitness. Hvor de
klubber, som har Håndboldfitness, alle oplever vækst inden for samtlige aldersgrupper, falder de klubber, som ikke har
Håndboldfitness tilsvarende inden for tilsvarende aldersgrupper. Mest interessant er det dog at der i gruppen med ’voksne
25 – 59 år’ er en årlig vækst på i gennemsnit 1,88 medlemmer pr. år, mens de klubber, som ikke har Håndboldfitness, mister
1,36 medlemmer pr. klub om året.
Der er således to interessante antagelser der kan drages ud fra ovenstående figur 22. For det første virker det som om at
Håndboldfitness har en positiv effekt på medlemstallet for voksne. Det kan der være to mulige forklaringer på. Den ene
forklaring er at Håndboldfitness ganske simpelthen virker efter hensigten. Flere medlemmer i voksengruppen kan også have
en afsmittende effekt på børnemedlemstallet, såfremt børnene også introduceres til håndbold via deres forældres aktivitet.
Vi ved fra en række undersøgelser at mindre børns idrætsvalg ofte hænger tæt sammen med forældrenes foretrukne valg
af idrætsaktivitet, hvorfor der kan være en naturlig forklaring på klubber med Håndboldfitness målrettet voksne også
oplever en stigning i andre aldersgrupper.
Den anden forklaring er at Håndboldfitness primært organiseres og udbydes i velfungerende større klubber, som uanset
hvad havde oplevet en medlemsvækst. Der kan således argumenteres for at Håndboldfitness’ reelle effekt ikke kan
identificeres så præcist som ovenstående tabel giver udtryk for, da disse klubber går frem inden for samtlige aldersgrupper
og således ikke udelukkende handler om den målgruppe, som håndboldfitness appellerer til. Det store åbne spørgsmål
bliver dermed hvorvidt disse klubber var gået frem uanset om Håndboldfitness var blevet en del af klubbernes
aktivitetsudbud.
Uanset forklaringen så betyder det, at det er de mest velfungerede og de større klubber, som har taget Håndboldfitness til
sig, hvor Håndboldfitness tilsyneladende har været én af flere mulige aktiviteter til at få nye medlemsgrupper i tale. Med til
dette forhold er selvsagt også den førnævnte pointe om at 40 ud af de 143 klubber, som har Håndboldfitness, ligeledes også
udbyder håndboldskoler. Der er således tale om en række ganske bestemte, velfungerende klubber, som aktivt gør en

47

Håndbold i Danmark
Ring 3 – Håndbold I Dansk Håndbold Forbund

indsats for at fastholde og rekruttere nye medlemmer. En sidegevinst ved de øgede medlemstal er samtidig det øgede
rekrutteringsgrundlag for nye frivillige træner og ledere i klubberne. Især stigningen i antallet af børnemedlemmer rummer
et potentiale for at flere forældre aktiveres i klubberne. Forskellige undersøgelser af frivillige i idrætten har vist, at det især
er blandt forældrene til aktive børn, at de frivillige skal findes. Dertil kommer at kombinationen af Håndboldfitness og
håndboldskoler giver forældrene til de nye børnemedlemmer, som håndboldskolerne skaber, en aktivitet at udøve i
klubberne, som dermed kan betyde endnu flere medlemmer og så fremdeles.
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DHF OG FRIVILLIGHEDSUNDERSØGELSEN
Det følgende afsnit omhandler DHF’s foreningers besvarelser på en omfattende frivillighedsundersøgelse, der blev
gennemført i DIF’s foreninger i 2010. Samtlige idrætsforeninger organiseret under DIF på undersøgelsestidspunktet blev
opfordret til at deltage i undersøgelsen.
Frivillighedsundersøgelsen blev gennemført i oktober 2010 af Idrættens Analyseinstitut (Idan), og hovedresultaterne er
efterfølgende blevet offentliggjort i en rapport fra 2012 (Laub, 2012). I rapporten er der dog ikke specifikt fokus på de enkelte
specialforbund og forskellene dem imellem.
Analyserne i dette afsnit har til formål at sammenligne det samlede billede med DHF’s placering. Dette for at vurdere om
DHF er bedre eller ringere placeret i forhold til det samlede DIF-gennemsnit på en række udvalgte parametre. Det kan give
en indikation af, hvor DHF bør fokusere indsatsen fremadrettet inden for frivillighedsområdet.
Frivillighedsundersøgelsens datakvalitet for DHF
Før der analysers på DHF’s resultater fra Frivillighedsundersøgelsen, er det vigtigt at se nærmere på undersøgelsens
datakvalitet med interesse for datakvaliteten blandt DHF’s besvarelser. Dette sker for bedre at kunne vurdere, hvorvidt de
efterfølgende resultater er valide eller ej.
Samtlige foreninger under DIF blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket resulterede i en svarprocent
på 50,4 pct., svarende til 5.203 foreninger. En svarprocent på 50,4 er yderst tilfredsstillende for en undersøgelse af denne
type.
Foreningerne under DHF var bedre repræsenteret i undersøgelsen end DIF’s samlede gennemsnit, da hele 57,2 pct. af DHF’s
klubber deltog, hvilket svarede til 511 foreninger i alt. Disse klubber repræsenterede i 2010 i alt 66,4 pct. af medlemmerne i
DHF, hvilket kan aflæses i tabellen herunder.
Tabel 20 – Frivillighedsundersøgelsen og DHF
2010

Medlemmer

Foreninger

Medlemmer pr. forening

DHF

114.928

893

128,7

Frivillighedsundersøgelsen for DHF

76.347

511

149,4

Andel i undersøgelsen

66,4 %

57,2 %

Tabellen viser at der på undersøgelsestidspunktet i 2010 i gennemsnit var 128,7 medlemmer pr. forening i DHF, mens der
blandt de deltagende foreninger i undersøgelsen var 149,4 medlemmer pr. forening. Det er således de generelt større
håndboldklubber som deltog. Dette stemmer overens med det samlede forhold i undersøgelsen, hvor det generelt er de lidt
større foreninger, som har besvaret spørgeskemaet.
Alligevel vurderes det at disse gennemsnitsværdier ligger så tæt på hinanden, at data er nogenlunde repræsentativt for
DHF’s klubber. Det betyder at det kan antages, at de 57,2 pct., som har deltaget i undersøgelsen, er i nogenlunde
overensstemmelse med, hvad svarene havde været såfremt, at samtlige klubber under DHF havde deltaget. De følgende
resultater antages således at være gældende for hele DHF. Man bør dog huske på, at undersøgelsens data allerede er fiere
år gamle, og at der derfor kan være sket ændringer i de seneste år, som har betydning for nedenstående resultaters
gyldighed. Der kan – og vil –være sket en række forskydninger siden undersøgelsestidspunktet.
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De frivillige i DHF
I første omgang er det interessant at se nærmere på hvor mange frivillige der er i DHF’s foreninger. Da både forenings- og
medlemstallet er faldet siden undersøgelsen, vil antallet af frivillige og lønnede i de følgende afsnit sandsynligvis være
faldet.
I undersøgelsen er foreningslederne blevet bedt om at angive antallet af frivillige indenfor tre kategorier, hhv. ’trænere’,
’ledere’ og ’andre opgaver’. På baggrund af besvarelserne fra undersøgelsen er det muligt at estimere antallet af frivillige for
hele DHF, hvilket er gjort i nedenstående tabel.
Tabel 21 – Estimeret antal frivillige i Dansk Håndbold Forbund 2010
Dansk Håndbold Forbund

Antal frivillige

Pr. forening

Medlemmer pr. frivillig

Trænere

19.021

21,7

6,0

Ledere

10.084

11,5

11,2

Andre opgaver

14.800

16,9

7,7

Total

43.905

50,1

2,6

Tabellen giver et kvalificeret bud på antallet af frivillige i DHF’s klubber i slutningen af 2010. Estimatet viser at DHF samlet set
har næsten 44.000 frivillige, hvoraf de 19.000 er trænere, de 10.000 er frivillige ledere og de resterende knap 15.000 er
engagerede med det mere løst definerede ’andre opgaver’, som inden for håndbolden bl.a. omhandler frivillige holdledere,
ansvarlige for tøjvask og andet forefaldende arbejde, som ikke direkte relaterer sig til træningen eller organisationsarbejdet
i klubledelsen.
Tabellen viser også, at der er et generelt højt antal frivillige i en håndboldklub, og at den gennemsnitlige håndboldklub
således har 50 frivillige til at varetage forskellige opgaver og aktiviteter fordelt på 22 trænere, 11 ledere og 17 til ’andre
opgaver’. Det betyder også, at der kun går 2,6 medlem pr. frivillig i håndboldsporten, hvilket er meget lavt tal sammenlignet
med andre klassiske foreningsidrætter. I nedenstående figur er DHF sammenlignet med det samlede DIF-gennemsnit på
netop dette forhold mellem antal medlemmer pr. frivillig.
Figur 23 – Antal medlemmer pr. frivillig
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Figur 23 viser, at der i samtlige kategorier går færre medlemmer pr. frivillige i DHF’s klubber end i resten af DIF-idrætten
(inklusive DHF). En del af forklaringen på det høje antal af frivillige, skal sandsynligvis findes i det meget lave antal af lønnede,
som er at finde i håndbolden.
I nedenstående tabel kan antallet af lønnede i samme kategorier aflæses.
Tabel 22 – Estimeret antal lønnede i Dansk Håndbold Forbund 2010
Dansk Håndbold Forbund

Antal lønnede

Pr. forening

Medlemmer pr. lønnet

Trænere

1.694

1,9

66,9

Ledere

134

0,2

848,1

Andre opgaver

387

0,4

293,1

Total

2.215

2,5

51,2

Det er især indenfor ledere og ’andre opgaver’, at der ikke findes særligt mange lønnede i DHF. Der findes under 150 lønnede
ledere i alt og under 400 lønnede til de ’andre opgaver’. Der findes dog omkring 1.700 lønnede trænere, hvilket er ca. 2 i
gennemsnit pr. forening. Der er således i gennemsnit 2,5 lønnede ansatte pr. forening, hvilket skyldes at der findes flere
større håndboldklubber, som har langt flere end disse 2,5 lønnede. Hele 70 pct. af klubberne har således angivet, at de slet
ikke har nogle lønnede overhovedet, hvilket betyder at lidt under 5 pct. af stillingerne i DHF’s klubber samlet set er lønnede.
Dette tal er således under de knap 8 pct., som er lønnede ledere i DIF som helhed. Den højeste andel af lønnede i DHF skal
findes blandt trænerne, hvor 8,2 pct. er lønnede, hvilket dog fortsat er under DIF-gennemsnittet, som er på i alt 13 pct. lønnede
trænere.
Som tidligere vist i notatet har DHF en nogenlunde ligelig kønsfordeling, hvilket også gør sig gældende blandt de frivillige.
Blandt trænerne er 42,6 pct. kvinder, mens det for lederne er 51,1 pct. De er således et af de specialforbund med den højeste
andel kvindelige trænere og ledere. Andelen af kvinder blandt både trænere og ledere er markant over DIF-gennemsnittet
som ligger på hhv. 30,0 pct. kvindelige trænere og 33,8 pct. kvindelige ledere.
Hvis fokus flyttes over mod aldersfordelingen blandt de frivillige i DHF, er der en række interessante pointer der kan udledes.
I nedenstående figur kan andelen af hhv. trænere og ledere i fire overordnede aldersgrupperinger aflæses.
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Figur 24 – Aldersfordeling blandt frivillige trænere og ledere i DHF, 2010
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Figuren viser, at der er en høj andel af frivillige trænere i håndbolden, som er under 20 år. Næsten hver femte frivillige træner
i håndboldklubberne er under 20 år, mens stort set ingen ledere er at finde i den yngste aldersgruppe. Derimod er over
halvdelen af lederne i DHF mellem 40-59 år. En mulig problemstilling kan således være, at håndboldklubberne fremadrettet
ikke formår at udskifte ledelsen til en nye generation af ledere. Hvis der ikke er en naturlig og løbende udvikling på
lederposterne, kan klubberne risikere at ledelsesposterne i håndboldforeningerne på et tidspunkt mangler frivillige.
Alternativt skal der udskiftes en større gruppe af lederne, når de når en vis alder, hvor de ikke længere har mulighed for at
varetage ledelsesposterne i foreningerne. Problemstillingen er dog endnu ikke faretruende eller nært forestående, som
tilfældet ellers er i en række andre specialforbund i DIF, men dog alligevel værd at være opmærksomme på fra DHF’s og
klubbernes side, således at man ikke om ti år står med en stor udfordring på lederfronten.
For at vurdere, hvorvidt det enkelte specialforbund har lettere eller sværere end gennemsnittet af specialforbund ved at
rekruttere frivillige, er der blevet konstrueret et såkaldt rekrutteringsindeks. Rekrutteringsindekset består af en
sammenlægning af i alt 11 forskellige spørgsmål, hvor foreningerne er blevet bedt om at vurdere, hvor let/svært de har ved
at rekruttere frivillige til en række poster. Værdien 1 er lig med ’meget let’ og værdien 5 er lig med ’meget svært’.
Da gennemsnittet på 11 spørgsmål ikke vil efterlade store forskelle imellem tallene, er det interessante ikke så meget selve
værdien for DHF, men derimod den placering som DHF opnår i forhold til det samlede gennemsnit og til andre udvalgte
specialforbund. I nedenstående figur er de 11 spørgsmål blevet benyttet til at lave i alt fire rekrutteringsindeks. Der er et
indeks for hhv. trænere/instruktører, alle faste poster, alle ad-hoc opgaver og et samlet indeks, hvor alle 11 spørgsmål
benyttes som én samlet værdi. Figuren illustrerer således både DHF’s og DIF’s indeksværdier på hver af de fire variable.
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Figur 25 – Rekrutteringsindeks for DIF og DHF, 2010
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Figuren viser, at DHF har sværere ved at rekruttere frivillige inden for samtlige fire variable end gennemsnittet er for
samtlige specialforbund i DIF. Håndboldklubberne halter især bagefter i forhold til rekruttering af frivillige
trænere/instruktører og rekruttering af frivillige i forbindelse med variablen ’alle faste poster’, som her primært hentyder til
bestyrelses- og udvalgsposter i foreningen. I bilag 3 kan de tretten største specialforbund målt på medlemstal i 2013 samt
deres respektive indeksværdi på de fire variable aflæses.
Dertil er det værd at bemærke, at kun ét enkelt af de største specialforbund samlet set har mere vanskeligt ved at rekruttere
frivillige end DHF. Hvis der fokuseres udelukkende på ’alle faste poster’ (lederposter) er DHF således det specialforbund,
som har det sværest af samtlige specialforbund, hvilket understreger ovenstående pointe om at være opmærksomme på
netop denne udfordring. Det er derfor vigtigt at nævne, at DHF allerede i skrivende stund har igangsat en række initiativer
omkring rekruttering af frivillige. Dette for at afhjælpe og imødekomme denne udfordring.
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FACILITETER
Faciliteter er et tema, der fylder meget i de fleste danske idrætsforeninger. Adgangen til og brugen af funktionelle
idrætsfaciliteter er helt afgørende for, om en forening kan udbyde relevante aktiviteter til befolkningen.
I dette afsnit fokuseres der på netop faciliteter. Til at undersøge temaet nærmere bruges Lokale- og Anlægsfonden’s (LOA)
facilitetsdatabase, som seneste blev opdateret i 2013. I denne database er der indsamlet en lang række informationer
omkring antallet af en kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter i langt de fleste kommuner2.
Da LOA’s facilitetsdatabase indsamler data på en meget lang række af idrætsfaciliteter, er der i denne analyse kun fokus på
én af disse – nemlig den klassiske ’Idrætshal på 800 m2 eller derover’, da dette vurderes at være den klassiske håndboldhal,
som er velegnet til håndboldtræning og afvikling af seniorkampe. Der er derfor mulighed for, at der findes flere lokale
løsninger, hvor håndbold trænes på mindre baner, men som ikke tæller med i de følgende analyser.
Facilitetsdatabasen kommer frem til, at der i 2013 i alt var 1.494 idrætshaller på mindst 800 m2. Det betyder at der i
gennemsnit er 15,7 idrætshaller i hver kommune, hvor der selvsagt i visse kommuner er langt flere end gennemsnittet.
Mange idrætsfaciliteter har dertil også typisk mere end én hal tilknyttet. Det højeste antal af idrætshaller findes i Aalborg
Kommune, hvor der er i alt 55 idrætshaller. Herefter kommer Aarhus Kommune med 52 haller og herefter København
Kommune, der på trods af et langt større indbyggertal kun har 50 haller. Det er således i de store byer, der findes langt de
fleste haller, hvilket er naturligt nok i forhold til indbyggertallets størrelse.
Det er dog mere interessant hvor mange indbyggere der går i de enkelte kommuner pr. idrætshal. Gennemsnitligt betragtet
går der 3.694 indbyggere til én ’Idrætshal på 800 m2 eller derover’. Den kommune, som har færrest indbyggere pr. idrætshal,
er Fanø Kommune, hvor der kun går 1.079 pr. ’Idrætshal på 800 m2 eller derover’. I den anden ende af skalaen findes
Albertslund Kommune, hvor der går hele 13.912 indbyggere pr. ’Idrætshal på 800 m2 eller derover’. Der er således tale om
store geografiske forskelle i adgangen til den klassiske idrætshal. På nedenstående kort er det afbilledet, hvor mange
indbyggere der går på én idrætshal i samtlige af landets kommuner. Man bør være bevidst om, at det selvsagt ikke kun er
håndboldspillere, der deler disse idrætshaller – da en lang række andre idrætsaktiviteter også optager haltiden. Men selvom
der også typisk skal findes haltid til eksempelvis badminton, volleyball, floorball, indendørs fodbold og basketball, så oplever
man ofte at det er håndboldklubberne, der sidder på en første fordeling af haltiden. Dette da de typisk skal benytte hele
gulvets areal til deres aktiviteter og således ikke så nemt kan leve med at dele hallen op i flere aktivitetsrum på én gang. På
denne baggrund kan det muligvis godt diskuteres, om antallet af indbyggere pr. ’Idrætshal på 800 m2 eller derover’ er den
rette målestok for hvor stor belægningen af en idrætshal er, men alt andet lige må man gå ud fra at jo flere mennesker, der
deles om en pågældende idrætsfacilitet, jo større et pres er der også på faciliteten.

2

Det skal dog bemærkes at Egedal, Norddjurs og Samsø Kommuner ikke ønskede at deltage i dataindsamlingen, hvorfor disse kommuner
ikke tæller med i de følgende analyser, baseret på facilitetsdatabasen.
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Figur 26 – Antal indbyggere pr. idrætshal over 800 m2

Kortet viser at der især i de Vestjyske kommuner er relativt få indbyggere pr. ’Idrætshal på 800 m2 eller derover’, hvorimod
der er flere indbyggere, der skal dele den enkelte idrætsfacilitet jo længere du kommer mod øst.
For at sammenligne disse tal på tværs, er der blevet konstrueret fem grupper af kommuner, som hver indeholder 19
kommuner.3 Grupperne er opdelt på baggrund af hvor mange indbyggere der er per idrætshal. I nedenstående tabel kan
antallet af DHF-medlemmer i de fem kommunegrupper aflæses.
3

Egedal, Norddjurs og Samsø Kommune tæller ikke med
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Tabel 23 – Indbyggere pr. idrætshal fordelt på DHF-medlemstal og andel af medlemstallet
Indbyggere pr. idrætshal

DHF-Medlemstal

Andel af medlemstal

1000-2499 indbyggere

20.283

18,8 %

2500-2999 indbyggere

25.567

23,7 %

3000-3599 indbyggere

18.750

17,4 %

3600-4999 indbyggere

25.238

23,4 %

Over 5000 indbyggere

17.846

16,6 %

107.684

100,0 %

Total

Tabellen viser, at der er nogenlunde lige mange DHF-medlemmer i hver af de fem kommunegrupper. Dog er der en mindre
overvægt i grupperne ’2.500-2.999 indbyggere’ og ’3.600-4.999 indbyggere’, hvor der i begge grupper befinder sig lidt over
23 pct. af DHF’s medlemmer. Det giver anledning til en interessant overvejelse om, hvorvidt der er forskel i udviklingen blandt
håndboldmedlemmer i de fem grupperinger. Analysen foretages ud fra antagelsen om, at jo større et pres der må forventes
at være på den enkelte facilitet, jo større en negativ udvikling vil der potentielt være for indendørsidrætterne, herunder
håndbold.
I tabellen herunder kan den gennemsnitlige årlige medlemsudvikling pr. forening aflæses for hver af de fem
kommunegrupper.
Tabel 24 – Gennemsnitlig årlig udvikling pr. forening, fordelt på indbyggere pr. idrætshal, 2001-2013
Indbyggere pr. idrætshal

Gennemsnitlig årlig udvikling pr. forening

1.000-2.499 indbyggere

-2,57

2.500-3.000 indbyggere

-2,39

3.000-3.599 indbyggere

-2,14

3.600-4.999 indbyggere

-2,01

Over 5.000 indbyggere

-1,45

Total

-2,17

Tabellen viser at der ikke er en sammenhæng mellem den gennemsnitlige årlige udvikling pr. forening fra 2001 til 2013 i
relation til hvor mange indbyggere, der er om hver enkelt håndboldhal. Det er interessant, at der snarere er en tendens til
det omvendte, hvor færre indbyggere pr. hal resulterer i, at klubberne går tilbage i medlemstal. Der er dog tale om relativt
små forskelle i udviklingen, så det er vanskeligt at konkludere noget helt entydigt på denne baggrund - ud over at
håndboldklubberne i store byer ikke nødvendigvis oplever en mere presset hverdag i klubben for at få deres aktiviteter til at
hænge sammen end andre klubber i andre og mindre tætbefolkede områder.
Facilitetstrængslen ser således ikke ud til at være en forklarende faktor for, hvorvidt en klub går frem eller tilbage. En
nærliggende forklaring kunne være, at det generelt er de mindre byer, som har oplevet en øget tilflytning til storbyerne af
unge medlemmer. Det er dog, som tidligere vist i rapporten her, ikke tilfældet, og foreningerne i de mindre byer mister
medlemmer i nogenlunde samme hastighed som i de større byer.

56

Håndbold i Danmark
Konklusion

KONKLUSION
Rapporten har vist en række interessante resultater og tendenser for den foreningsorganiserede håndboldsport i Danmark.
Afsnittet her samler op på de vigtigste resultater fra rapporten.
Først og fremmest viser rapporten, at håndbold fortsat er en af de største børneidrætter i Danmark. Omkring 20 pct. af alle
børn spiller således håndbold i en eller anden organiseringsform. Denne andel har været nogenlunde konstant siden 1998.
Det betyder således, at håndbold fortsat er en helt central børneidræt, på trods af flere års generel medlemsnedgang hos
Dansk Håndbold Forbund.
Rapporten viser også, at over 90 pct. af de aktive håndboldspillere spiller i en idrætsforening, hvilket i praksis betyder, at der
stort set intet håndbold findes uden for idrætsforeningerne, hvilket især skyldes de relativt høje krav til faciliteter, hvor
traditionel håndbold forudsætter de klassiske indendørs 20 x 40 meter. Både facilitetskravet og det relativt høje antal
udøvere, der kræves for at få håndboldspillet til at fungere, gør håndboldsporten til den idrætsaktivitet, som har den højeste
andel af foreningsmedlemmer i sammenligning med andre idrætskulturer.
Det betyder, at al udvikling og innovation indenfor håndboldsporten skal komme fra håndboldsportens aktører selv.
Håndboldklubberne og DHF må derfor i langt højere grad end andre idrætsudbydere arbejde på at opfinde og udbrede nye
spilkoncepter, da nybrud og forandringer inden for håndboldkulturen ikke kommer udefra. Der findes tilsyneladende heller
ikke forskellige subkulturer, som kan medvirke til at skabe en nødvendig udvikling og innovation, som håndboldsporten
kræver for at komme ud af årtier med store årlige medlemstab.
Hvis man bare kigger 15 år tilbage, er knap hver fjerde håndboldsspiller faldet fra, svarende til over 2.000 medlemmer i
gennemsnit hvert eneste år. Der er således ikke tale om en kortvarig krise, men derimod om en længerevarende
medlemskrise. Siden 1988 er der kommet knap 50.000 færre håndboldspillere i Danmark, hvilket skal ses i forhold til de under
110.000 tilbageværende håndboldmedlemmer i 2013. Medlemskrisen kan og bør derfor ikke negligeres eller forties, men
derimod tages ganske alvorligt af alle aktører, der har interesse i, at håndbold overlever som folkelig idrætskultur i Danmark.
I forlængelse af denne længerevarende tilbagegang er der i rapporten foretaget en fremskrivning af medlemstallet baseret
på dels den udvikling, der allerede har været, dels på ændringerne i befolkningssammensætningen i de kommende år.
Fremskrivningen, der selvsagt har en række metodiske forbehold og ikke bør læses som en endegyldig sandhed, viser, at
den negative medlemstendens ser ud til at fortsætte og sågar udvikle sig yderligere i de kommende år. Allerede i 2017 vil
der for første gang siden 1970 være under 100.000 medlemmer i DHF. Der er derfor et stående behov for, at der aktivt gøres
noget for at ’knække kurven’, som er DHF’s titel på det klubrettede udviklingsprojekt, som skal forsøge at ruste klubberne til
at vende denne årelange negative medlemsudvikling. Det kræver dog en enorm og koordineret indsats fra DHF selv, da de
som nævnt selv er nødsaget til at stå for konceptudviklingen og nytænkningen af sporten.
DHF har af netop af samme årsag lanceret en række projekter og initiativer. Rapporten her har kigget nærmere på tre af
disse initiativer: ’Håndboldskoler’, ’Håndboldfitness’ og ’Trille og Trolle i Underskoven’.
Hvor håndboldskolerne og ’Trille og Trolle i Underskoven’ er målrettet børne- og ungegruppen, er ’Håndboldfitness’ primært
målrettet voksne og ældre, hvor der er klart færrest medlemmer.
Rapporten viser, at de klubber, som har taget håndboldskoler og ’Trille og Trolle i Underskoven’ til sig, oplever en stor årlig
vækst i antallet af børnemedlemmer, som netop disse aktiviteter er målrettet imod. Klubber, som har en eller begge af disse
aktiviteter, får ca. seks nye medlemmer i alderen 0-12 år om året, mens klubber, som ikke har disse aktiviteter på programmet,
mister 1-2 børnemedlemmer årligt. Der er således en vis evidens for at koncepterne virker efter hensigten, selvom det ikke
er givet, at de samme koncepter også vil resultere i den samme fremgang i andre klubber.
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Noget tilsvarende gør sig gældende for Håndboldfitness, hvor klubber med aktiviteten gennemsnitligt får knap to nye
voksenmedlemmer årligt, mens klubber uden aktiviteten mister 1-2 voksenmedlemmer årligt. Når dette sammenholdes med
andre resultater fra rapporten, der viser, at den kreds, som har mistet færrest voksenmedlemmer i de forgangne år, har
mistet lige knap 15 pct. af sine medlemmer, viser det at enhver vækst indenfor voksengruppen er en meget god vækst.
En vigtig pointe ved succesen for disse tre initiativer er dog, at det primært er de store klubber, og som følge heraf
sandsynligvis også mest velfungerende klubber, som har taget de nye aktiviteter til sig. Gennemsnitsstørrelsen på klubber
med initiativerne er op mod dobbelt så stor, som gennemsnittet er for hele DHF. DHF står derfor overfor en større udfordring
i de kommende år, såfremt de ønsker at få udbredt aktiviteterne til de mindre klubber, som sandsynligvis oplever andre
udfordringer end de store klubber. Måske mangler de mindre klubber i højere grad frivillige ressourcer til at løfte de nye
opgaver og måske er klubbernes geografiske placering ikke helt så fordelagtig, som tilfældet er for de store klubber. Der
skal muligvis også ses nærmere på frivillighedsrekrutteringsstrategier og fastholdelsesstrategier, ligesom at en lang række
af de mindre velfungerende klubber sandsynligvis ikke har den samme grad af kontakt med DHF, som de mere
velfungerende klubber har. Der er dog gode muligheder for succes for disse projekter, men det kræver, at man både centralt
og ude i de lokale kredse og klubber forstår vigtigheden i at tage nye aktiviteter til sig og afsætter mange økonomiske og
menneskelige ressourcer på at få etableret og organiseret projekterne. Man kan i den forbindelse sagtens lære noget af de
klubber, som på trods af forskellige størrelser, har lykkedes med at vende udviklingen. En øget åbenhed, vidensdeling og
samarbejdsvillighed mellem de lokale kredse, vil med stor sikkerhed også bidrage positivt til udviklingen af
håndboldsporten. Kredse bør derfor betragte hinanden som oplagte samarbejdspartnere og en vigtig aktør i kampen for
håndboldsportens fortsatte eksistens og udbredelse.
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BILAG
Bilag 1 – Antal medlemmer pr. kommune
Kommunenavn

Antal DHF-medlemmer, 2013

Aarhus

5.715

Aalborg

4.143

København

3.055

Silkeborg

3.000

Vejle

2.863

Randers

2.691

Viborg

2.657

Odense

2.646

Herning

2.275

Esbjerg

2.227

Skanderborg

2.031

Kolding

2.023

Horsens

2.015

Hjørring

1.963

Ringkøbing-Skjern

1.956

Skive

1.934

Brønderslev

1.900

Holstebro

1.865

Svendborg

1.863

Favrskov

1.812

Sønderborg

1.769

Vesthimmerlands

1.626

Roskilde

1.536

Aabenraa

1.478

Faaborg-Midtfyn

1.429

Jammerbugt

1.405

Hedensted

1.394

Ikast-brande

1.390

Haderslev

1.383

Holbæk

1.289

Frederikshavn

1.285

Thisted

1.259

Frederiksberg

1.231

Varde

1.223

Syddjurs

1.218

Norddjurs

1.213
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Rebild

1.203

Assens

1.165

Vejen

1.128

Slagelse

1.080

Tønder

1.069

Billund

1.053

Lolland

1.049

Guldborgsund

980

Morsø

968

Rudersdal

888

Lyngby-Taarbæk

884

Nordfyns

865

Middelfart

857

Struer

848

Kerteminde

831

Nyborg

814

Kalundborg

805

Mariagerfjord

777

Egedal

772

Fredericia

771

Køge

757

Frederikssund

747

Næstved

743

Helsingør

736

Hillerød

736

Lemvig

722

Ringsted

678

Gribskov

661

Bornholm

657

Fredensborg

630

Gentofte

623

Gladsaxe

618

Lejre

613

Odder

604

Greve

578

Sorø

538

Høje-Taastrup

533

Vordingborg

531

Halsnæs

506

Albertslund

495

Furesø

492
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Hvidovre

487

Faxe

460

Rødovre

434

Brøndby

350

Glostrup

325

Allerød

323

Solrød

319

Ballerup

297

Odsherred

280

Herlev

279

Stevns

222

Langeland

195

Vallensbæk

182

Tårnby

179

Hørsholm

177

Dragør

141

Ærø

125

Ishøj

115

Samsø

37

Fanø

12

Bilag 2 – Andel af befolkningen, som er medlem af en DHF-forening pr. kommune
Kommunenavn

Andel af befolkningen, som er DHFmedlemmer

Brønderslev

5,3%

Morsø

4,6%

Vesthimmerlands

4,3%

Rebild

4,2%

Skive

4,1%

Billund

4,0%

Struer

3,9%

Favrskov

3,8%

Jammerbugt

3,7%

Kerteminde

3,5%

Skanderborg

3,5%

Lemvig

3,4%

Ringkøbing-Skjern

3,4%

Ikast-brande

3,4%

Silkeborg

3,3%

Holstebro

3,3%

Svendborg

3,2%

61

Håndbold i Danmark
Bilag

Norddjurs

3,2%

Hedensted

3,0%

Hjørring

3,0%

Nordfyns

3,0%

Syddjurs

2,9%

Thisted

2,8%

Assens

2,8%

Viborg

2,8%

Faaborg-Midtfyn

2,8%

Randers

2,8%

Tønder

2,8%

Odder

2,8%

Vejen

2,6%

Herning

2,6%

Vejle

2,6%

Nyborg

2,6%

Aabenraa

2,5%

Haderslev

2,5%

Varde

2,4%

Lolland

2,4%

Horsens

2,4%

Sønderborg

2,4%

Middelfart

2,3%

Lejre

2,3%

Kolding

2,2%

Frederikshavn

2,1%

Ringsted

2,0%

Aalborg

2,0%

Ærø

2,0%

Esbjerg

1,9%

Holbæk

1,9%

Mariagerfjord

1,8%

Sorø

1,8%

Egedal

1,8%

Roskilde

1,8%

Albertslund

1,8%

Aarhus

1,8%

Frederikssund

1,7%

Kalundborg

1,7%

Halsnæs

1,7%

Bornholm

1,6%
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Lyngby-Taarbæk

1,6%

Gribskov

1,6%

Rudersdal

1,6%

Guldborgsund

1,6%

Fredensborg

1,6%

Langeland

1,5%

Fredericia

1,5%

Hillerød

1,5%

Solrød

1,5%

Glostrup

1,5%

Slagelse

1,4%

Odense

1,4%

Allerød

1,3%

Faxe

1,3%

Køge

1,3%

Furesø

1,3%

Vallensbæk

1,2%

Greve

1,2%

Frederiksberg

1,2%

Helsingør

1,2%

Vordingborg

1,2%

Rødovre

1,2%

Høje-Taastrup

1,1%

Stevns

1,0%

Brøndby

1,0%

Dragør

1,0%

Herlev

1,0%

Samsø

1,0%

Hvidovre

0,9%

Gladsaxe

0,9%

Næstved

0,9%

Odsherred

0,9%

Gentofte

0,8%

Hørsholm

0,7%

Ballerup

0,6%

København

0,5%

Ishøj

0,5%

Tårnby

0,4%

Fanø

0,4%
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Bilag 3 – Rekrutteringsindeks
Specialforbund

Trænere/Instruktør

Alle faste poster

Alle ad-hoc
opgaver

Samlet
rekrutteringsindeks

Dansk Golf Union

2,8986

2,9750

2,9178

2,9066

Dansk Atletik Forbund

3,4955

3,2575

2,7589

3,1066

Dansk Skytte Union

3,1566

3,3278

3,0562

3,2132

Dansk Arbejder Idrætsforbund

3,2619

3,0672

2,9434

3,2331

Danmarks Cykle Union

3,2778

3,1724

2,9561

3,2803

Dansk Svømmeunion

3,3188

3,5051

3,0366

3,3784

Dansk Sejlunion

3,4621

3,5171

3,058

3,3800

Danmarks Gymnastik Forbund

3,4265

3,4473

2,8974

3,3977

Danmarks Idrætsforbund

3,458

3,4227

3,1375

3,4156

Dansk Boldspil-Union

3,4100

3,6051

3,1344

3,4551

Dansk Ride Forbund

3,4938

3,419

3,4025

3,5184

Dansk Tennis Forbund

3,6174

3,4774

3,2835

3,5594

Dansk Håndbold Forbund

3,6711

3,7508

3,1795

3,6128

Badminton Danmark

3,6979

3,7244

3,3185

3,6633

