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I arbejdet med vores børnestævner fortsatte vi vores arbejde med udbud af stævner i 
Totalhåndbold for U8 og yngre, mens vi udbød indslusningsstævner på kortbane for U9 & 
U11. Søgningen til stævnerne i starten af året var imponerende høj, men som bekendt 
måtte vi afslutte foråret lidt brat og kunne ikke lave vores medaljestævne i Hammel. Vi fik 
dog set at foreningernes arbejde med de yngste var i topform før Corona udfordringerne 
ramte os.  
 
Efteråret var naturligvis påvirket af forsamlingsforbuddet, men med de rammer vi havde for 
vores stævner lykkedes det at afvikle alle fire stævneweekends i efteråret 2020. I den 
sammenhæng meget imponerende, at 203 hold tilmeldte sig vores stævner i løbet af 
efteråret. Her er det vigtigt at sige det kun var muligt fordi vi har nogle meget seje 
værtsforeninger der lavede den ekstra indsats der var nødvendig med afspritning, 
stævneledelse, skiltning etc. Vi skylder jer en stor tak og glæder os til fortsat samarbejde. 
 
I Kreds 5 har vi store traditioner for afvikling af mange og store stævner i Beach Handball.  
Vi havde gjort klar til vores 20-års jubilæum med stævner på banerne i Skæring, men 
Corona ville det anderledes og vi måtte desværre lukke det helt ned med en aflysning som 
følge af forsamlingsforbuddet der var gældende i maj og juni. Vi glæder os til at vende 
tilbage med nye tilbud i sommeren 2021.  
 
I modsætning til Beach Handball stævner lykkedes det med en undtagelse for 
forsamlingsforbuddet til sommerskoler at afvikle en række DHF Håndboldskoler i 
Østjylland. Skolerne i starten af ferien måtte aflyses men 7 af de 10 planlagte 
Håndboldskoler kunne gennemføres i uge 31 og uge 32 så i alt 436 børn kunne komme på 
en tiltrængt håndboldskole som afslutning på sommerferien. 
 
Arbejdet i udvalget er fortsat administrativt håndteret fra kredskontoret med hjælp fra en 
gruppe af frivillige.  
 
Jeg sender desuden en tak for veludført arbejde til Kasper Vinther på kredskontoret med 
administration af børnestævner. Det var i en sæson der ikke gik som planlagt, men hvor 
der fra Kasper blev kæmpet for at klare opgaven så godt som årets udvikling gjorde det 
muligt. 
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