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Udviklingskonsulentens orientering 2019-2020 

Året startede ud med afvikling af Håndboldens Dag. Her deltog Borris GUF, Vorgod Barde 

Motion &Fritid, Aulum HK, Bøvling UF, Skjern Håndbold, Idom-Råsted IF, Ikast f.S og Hauge 

GIF fra Kreds 3. En god dag, hvor hver enkelt forening havde mulighed for at vise sine 

håndboldtilbud frem for potentielle nye medlemmer og/eller have fokus på at skabe en god 

dag for sine medlemmer. Der var mange positive tilbagemeldinger om afviklingen af dagen, 

hvor hver enkel forening kunne sætte sit eget ambitionsniveau og program.  

Beachhåndboldstævnerne i kreds 3 var i år henlagt til Herning Sportscenter og Rolf Krake 

Skolen i Holstebro. Der var 103 hold, som gav den fuld gas i sandet. Det er en fornøjelse at 

se trænere, forældre og spillere bakke op om deres holdkammerater, når de begiver sig ud 

i piruetter og andre lækre detaljer – ligegyldig hvad udfaldet af forsøget og kampen var. Selv 

om der er medaljer på spil, er det tydeligt at sammenholdet og den gode oplevelse er i fokus.  

Tak til Herning FH og Herning kommune for samarbejdet om stævnerne ved Herning 

Sportscenter, og en stor tak til Lars Dalhoff for engagementet ved Rolf Krake Skolen. Vi 

forsøgte, i samarbejde med Snejbjerg SG&I, at afvikle en beachhåndboldkaravane henover 

to formiddage i maj måned.  

Det var en god oplevelse, og der var positive tilbagemeldinger fra forening og skole vedr. 

børnenes oplevelse af at prøve en form for håndbold, de normalt ikke stifter bekendtskab 

med. Et tiltag vi gerne vil udvide i 2020, for at vise beachhåndbolden endnu mere frem som 

alternativ håndbold og fastholdelse for foreningen.   

I august og september rulle håndboldkaravanen ud. Det hele styret på bedste vis af 

karavaneføreren Katrine, som sammen med mange engagerede frivillige gav over 2000 

børn nogle gode oplevelser med håndboldspillet og den lokale forening.  

I 2019 så vi flere unge trænerspirer som medhjælpere på karavanen, som har deres gang 

på foreningernes ungdomshold. Det er en fornøjelse at se dem i lederroller, og noget vi vil 

arbejde videre med i 2020 udgaven af karavanen. Det er en god oplevelse for alle, og giver 

mod på at tage en træneropgave i foreningen. Det blev til besøg i 20 foreninger, og vi håber 

at ramme et par stykker mere i 2020.  

I den kommende sæson for Håndbold Karavane vil vi også have mere fokus på perioden 

efter besøget, hvor jeg som konsulent vil sparre med værtsforeningerne omkring vigtigheden 

af at have opmærksomhed på, at der kan komme en del nye medlemmer i foreningen, og 

hvilke værktøjer man skal bruge, for at sikre de bliver fastholdt i foreningen.  
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Oversigt over karavaner 2019 

Forening Ca. antal elever 

Spjald Fritid 85 

Resen KFUM 70 

Bøvling UF 95 

Idom-Råsted IF 100 

NSK Håndbold 75 

Vorgod Barde MOF 90 

Højmark GF 100 

Ikast f.S 120 

Borris GUF 100 

Sdr. Felding G.I.F. 125 

Harboøre IF 85 

Thyholm IF 110 

Skjern Håndbold 110 

Vildbjerg KFUM 125 

Ulfborg Håndbold 100 

Tvis Håndbold 100 

Hjerm FIF 120 

RSU Ringkøbing  265 

Tarm Foursom 100 

Thyborøn Fritid 90 

Ca. antal elever i alt 2165 

 

Ungtrænercampen, som var et udspring af foreningsnetværket Ringkøbing-Skjern 

kommune, havde deltagelse af 22 unge fra seks foreninger og interesserede trænere. De 

fik gennemført både grundmodulet og et overbygningsmodul, og havde ifølge eget udsagn 

mange ideer at gå hjem i foreningerne med. Min oplevelse af de unge trænerspirer er, at de 

egentlig rigtig gerne vil hjælpe til rundt om i foreningerne. Så det handler om at få dem spurgt 

og skabe nogle rammer til dem, som de kan arbejde sikkert og trygt i.   

Sammen med uddannelsesudvalget oplever jeg en stigende interesse for uddannelse af 

trænere. En sjov, udviklende og varieret træning er nøgleord, når det gælder fastholdelse af 

medlemmer. Derfor er det også en meget positiv tendens vi ser. I 2020 vil vi arbejde endnu 

mere på at skabe de bedste forudsætninger for gode træningsmiljøer i foreningerne gennem 

uddannelse og sparring omkring rammerne for jeres trænere.  

Der har været, og vil fremadrettet være, fokus på vigtigheden af medlemsregistrering. For 

at sikre at I som forening/håndboldafdeling, står så stærkt som muligt lokalt og kommunalt i 

forhold til fokus på faciliteter, vil vi stå til rådighed med sparring og hjælp vedr. 

medlemsregistrering.  

I 2019 har der været ti foreninger i gang med foreningsudviklingsforløb, som er blevet formet 

efter foreningernes ønsker. Fokus i 2020 er også på at ramme lige der, hvor den enkelte 

forening er motiveret for at arbejde med udvikling og hvor de har ressourcerne. Det er bare 

at kontakte mig som udviklingskonsulent, hvis man har brug for hjælp eller sparring til 

udvikling/drift af foreningen. Ingen udfordringer eller udviklingsmuligheder er for skæve – 

jeg er til for jeres skyld.  
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Motionshåndboldspillene Håndboldfitness og Five-A-Side vinder mere og mere ind ude i 

kreds 3. Jeg håber, at det er de gode mund-til-mund fortællinger rundt i hallerne, der giver 

flere og flere foreninger mod på at starte op. Jeg oplever som konsulent, at foreningerne 

bliver positivt overraskede over, hvor mange der er med på at spille håndbold, uden at det 

behøver indeholde kampe og hårde tacklinger. Flere steder har sådan et tilbud resulteret i 

flere frivillige, som er blevet en del af et fællesskab, de har lyst til at bidrage positivt til.  

Der skal lyde en meget stor ros for jeres konstruktive tilgang til de udfordringer, I som ledere 

og trænere møder, når I har konsulteret/rådført jer hos mig. Uanset problematikkerne, så er 

der forståelse for min, kredsens og DHF’s roller og muligheder for ageren. Det er en 

fornøjelse at arbejde sammen med jer som frivillige, når I udstråler en lyst og begejstring for 

at skabe gode oplevelser for jeres medlemmer rundt omkring i foreningerne.  

Udviklingskonsulent Andreas Kronborg 

 


