Beretning fra Kredsformanden 2021-22
For 2 år siden på Kredsgeneralforsamling fik vi beskeden om, at Danmark og hermed også
håndbolden ville blive sat i bero pga. Corona.
Det havde vi håbet på, ville have ændret sig til denne efterfølgende sæson, men vi har desværre igen
haft en sæson præget af corona, og alle de følger som det har medført.
Jeg er overbevist om, at vi alle havde håbet på, at det nok var noget der hurtigt ville være overstået,
men sådan er det jo som bekendt ikke gået.
Corona.
Corona har haft store konsekvenser for jer som foreninger men også for Kredsen, JHF og DHF.
Vi har sammen mistet ca. 10% af vore hold i Jylland, og hvor det desværre ikke ser anderledes ud i
Kreds 7.
Men hvad er årsagen til at vi har mistet så mange?
Nogle har med garanti fundet andre interesser at bruge deres fritid på, og nogle har også bevidst
fravalgt holdsporten for at minimere smitterisikoen. Det med at finde andre interesser kan vi også se
på dommersiden, hvor vi også har mistet en del, netop fordi de har fundet ud af, at de godt kan
undvære sporten, har fundet andre interesser.
Det helt store spørgsmål er, hvordan får de tabte spillere tilbage?
Hvordan får vi dem trukket tilbage i hallerne, så at igen finder interesse for håndbolden, opdager at de
alligevel ikke kan undvære sporten?
Her tror vi på at det sociale kunne være noget som vi sammen skal forsøge at dyrke. I de rækker som
vi primært beskæftiger os med, er det at være sammen med venner, at hygge sig nogle vigtige
faktorer, og derfor måske også noget af det vi skal øge vores fokus på at udvikle.
Vi har en fantastisk sport at tilbyde, men er tilbuddet godt nok?
Umiddelbart har vi et godt produkt med de rigtige rammer, men vi skal måske være bedre til at kunne
tilbyde et mere fleksibelt produkt inden for rammerne. Hvis det sociale er vigtigt, så bør vi måske
overveje at lave seniorturneringer på hverdagsaftener, så at forældrene i weekenderne kan forfølge
deres børns interesser / være træner i klubben.
Vi bør også overveje at tilbyde flere rækker i stævneform, så at man får yderligere social tid sammen,
og den enkelte spiller også får flere spilleminutter, når de er ude at spille. Det kunne måske også
sikre, at den nye spiller / den der er med på det yderste mandat, også får en større interesse i at
fastholde håndboldsporten.
Dispensationsreglerne havde vi op på sidste års generalforsamling, og bør vi også have taget op til
fornyet vurdering. Sammenholdt med spiludvikling bør vi kunne udvikle et mere fleksibelt produkt, hvor
det ikke primært handler om at lave begrænsninger, men fortrinsvis handler om at skabe muligheder.
Nogle gange kunne man godt få den opfattelse, at reglerne er lavet for at tilgodese de store klubber,
for når en U-17 spiller godt må spille senior på 1. divisionsniveau, men ikke må spille håndbold i serie
1, så er der noget vi bør have set på.
Vi overvejede at give dispensation til en klub i vores kreds, men da vi fik undersøgt sagen, så var det
slet ikke noget vi havde kompetencer til at kunne give. Så en sådan dispensation ville ikke have haft
nogen værdi.
Sagen er sendt videre til TU i JHF og der kommer forhåbentligt allerede til den kommende sæson nye
retningslinjer. Det er i hvert fald det, som vi er stillet i udsigt.
Som noget nyt er der indledt et udvalgsarbejde sammen med Kreds 8 og FHF om et
turneringssamarbejde fra den kommende sæson. FHF har tidligere har haft samarbejde med HRØ
omkring elitedelen, men det samarbejde er opsagt til den kommende sæson. Fremadrettet vil FHF
komme til at samarbejde med JHF.
I den forbindelse faldt det naturligt også at snakke samarbejde i breddehåndbolden.
Der er nedsat 2 arbejdsgrupper som kigger på den forskellighed der er og kommer med indstillinger til,
hvordan det med fordel kunne være i fremtiden. Her er det Turneringsudvalget og Børneungeudvalget
som er med til at udarbejde denne sondering.

Under evalueringen af sidste års Kredsgeneralforsamling har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil
tilstræbe at formanden eller næstformanden deltager i minimum et årligt møde i de forskellige
netværksgrupper i Kreds 7. Vi vil gerne være med til at sikre, at vi igen kommer til at fungere som en
samlet kreds 7, hvor vi kommer tættere på hinanden og lærer at bruge / misbruge hinanden på et
sobert og ordentligt møde. Hvis vi vil have mulighed for at få indflydelse, så er vi nødt til at stå
sammen.
Struktur i JHF / DHF
Også vedr. ny struktur har vi været stillet mange ting i udsigt, uden at det til dato har givet resultat.
Hver gang vi tror, at nu ser det ud som om vi kan nå i mål med en ny struktur, så er det glippet igen.
Og vi tør næste ikke sige, at nu sker det!
Men det ser ud som om, at det nu endelig vil lykkes.
Der er nedsat en overordnet styregruppe, politisk styregruppe med 3 underudvalg som skal udarbejde
et oplæg til DHF’s repræsentantskabsmøder i 2022 og 2023. Ud fra den tidslinje som er udarbejdet,
så bør en ny struktur være på plads 2024, og hvor der i den mellemliggende periode vil blive taget delbeslutninger. Så den nye struktur vil blive gennemført i etaper, hvilket giver rigtig god mening. En så
stor ændring vil være rigtig svær at gennemføre på en gang.
Der bliver i starten af marts måned ansat en ekstern medarbejder til at være facilitator for processen.
Det vil være en der ikke i forvejen har tilknytning til DHF. Dette sker af hensyn til at processen i højere
grad kommer til at foregå med nye øjne og af en som er uafhængig af den nuværende system /
organisation.
Der vil fortløbende i processen blive sendt informationer ud.
Kontorsamarbejdet
Økonomien i Kreds 7 er selvfølgelig under pres, når de kerneprodukter som normalt sikrer det
økonomiske grundlag for at kunne drive et Kredskontor, ikke er til stede.
I den forbindelse har Jytte søgt om at komme ned i tid, og samtidig er Martin gået ned i tid med
baggrund i nogle arbejdsopgaver i DHF. Samtidig har vi fået automatisk dommerpåsætning, som når
det er fuldt integreret også gerne skulle være med til at frigøre ressourcer på kontoret.
Så det ser ud som om at der er skabt balance i forholdene.
I disse coronatider har vi også lært i højere grad at bruge teams møder, som med fordel kan bruges til
visse typer møder. Og det er nok noget som vi fortsat kan udvikle på. Det er måske nemmere at få folk
til møder, når de kan klare møderne hjemme fra computeren. Men der vil fortsat også være typer af
møder, hvor det er en fordel, at man kan kigge hinanden i øjnene.
Konsulenten
Nu har vi haft Claus som konsulent i lige godt og vel et år, og fra bestyrelses side vil vi gerne udtrykke
vores glæde ved vores samarbejde med Claus.
Det er også vores opfattelse at Claus er vellidt ude blandt jer i klubberne.
Vi får rigtig mange tilbagemeldinger i såvel bestyrelsen som i udvalgene, som gerne skulle være
medvirkende til at jeres ønsker også bliver omsat til aktive handlinger. Handlinger som er til gavn for
jer og håndbolden i Kreds 7
Til slut vil jeg gerne takke vores udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer for deres store indsats /
arbejde i det forgangne år. Vi håber at i også i fremtiden vil være med til at sikre håndbolden de
bedste vilkår i vores område.
Også en stor tak skal lyde til medarbejderne på Kredskontoret, der på trods af den svære situation
hele tiden har været positive og engagerede for at få tingene til at hænge sammen. Tak for det!
Finn P. Hansen
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