
Beretning BUU 2021/2022 

 

Endnu en Corona præget sæson er slut. Det var også min første sæson på posten som udvalgsformand.  

Det tager tid at komme ind i tingene og det gør det bestemt ikke nemmere når der stor set ingen 

udvalgsmedlemmer følger med fra tidligere.  

 

Tak til de foreninger den gennem sæsonen har taget teten og afholdt stævner. Der er heller ingen tvivl 

om, at det har krævet og stadig kræver noget ekstraordinært at bevare børn og unge i håndboldsporten 

– men tak til foreningerne og de frivillige for jeres vedholdenhed. 

Der skal også lyde en tak til kredskontoret, der i den grad har brugt tid på at ændre stævneplaner, 

grundet Corona. 

Kæmpe ros til vores udviklingskonsulent, Claus Rosenbom, du gør det fantastisk. 

Nu ser vi frem mod en ny sæson, meget gerne uden Corona eller andre udefrakommende forstyrrelser. 

 

Vi sætter særlig fokus på rekruttering af børnemedlemmer, med initiativer som ”håndbold i skolen”, med 

karavane, skolestævner og forskellige undervisningsforløb. Alt sammen noget der bliver styret og 

koordineret af konsulenten. 

Husk at vores Trille/trolle maskotter gerne udlånes fra kredskontoret. 

 

I BUU har vi i kreds 7 indgået et meget tæt samarbejde med kreds 8. Samarbejdet udspringer primært i 

de forestående strukturændringer i DHF, men også det faktum at vi gerne vil ensrette den måde vi gør 

tingene på og dermed gør det nemmere for foreningerne at tilmelde sig på kryds og tværs af de 2 

kredse. Vi har allerede har en del fællesmøder i BUU kreds 7 og kreds 8. For den kommende sæson 

planlægger vi også at tilbyde samme stævneformer, på samme tid og gerne så ens som muligt. 

Stævneledere er noget kreds 8, med succes, har gjort brug af – det så vi gerne implementeret i kreds 7 

også. Formålet er at det bliver endnu nemmere for foreningerne og man sikrer ens afholdelse af 

stævnerne. Det kræver selvfølgelig at vi kan rekruttere stævneledere. Kreds 8 har lovet at hjælpe med 

”oplæringen”. 

 

Vi ser også på muligheden for at samle et ”beack-crew”, så vi kan udbrede kendskabet til beach og 

samtidig stå for afvikling af stævner. Alt dette er noget konsulenten har et stort kendskab til. 

 

Arbejdet med håndbolden i BUU er spændende. Jeg så gerne et BUU udvalg med 3 – 5 medlemmer og 

helst fordelt over hele kredsen, så vi kommer hele vejen rundt. Pt består udvalget af Malene Vendelbo 

og undertegnede. Tusind tak til Malene for at takke ja til opgaven og vi ser meget gerne andre melde sig 

under fanerne. 

 

Jan Havsager 

Børne- og/ungdomsudvalgsformand 


