
Formandens beretning for 2021 

Vi kan snart se tilbage på endnu en håndbold sæson, som ikke har været helt, som vi øn-

sker og håber en håndboldsæson skal være. Corona har desværre igen været med til at 

alting ikke er, som det plejer, da der har været et meget stort antal aflysninger/flytninger af 

kampe gennem hele vinteren. 

Det har betydet, at vores folk på kontoret Mette og Jens har haft ekstra travlt med at flytte 

kampe, tage dommere af, sætte dommere på, aflyse stævner, og hvad der ellers følger 

med, når der sker ting med kort varsel. Alt sammen efter de regler, som er udstukket. Om 

det har været de rigtige regler/retningslinjer, er måske ikke så interessant at diskuterer på 

bagkant, da vi ikke kan lave det om, og forhåbentlig skal vi ikke igennem en lignende sæ-

son igen. Men det kunne være interessant at høre til, hvordan det er blevet oplevet ude i 

foreningerne. Har det været for nemt/svært at melde afbud? Har det været godt for vores 

produkt, den måde det er håndteret på? Ja, spørgsmålene kan være mange. 

JHF og DHF 

Det politiske arbejde i JHF og DHF har ligeledes været ramt af, at corona har været en 

modspiller i denne sæson. 

Arbejdet med strukturen fortsætter dog. Der er nedsat diverse udvalg, og der søges i skri-

vende stund en proceskonsulent, som skal hjælpe med at få processen kørt godt igennem. 

Mange spørger til, hvad sker der, og hvornår der sker noget. Foreløbig er det aftalt, at pro-

ceskonsulenten ansættes frem til sommeren 2024 - men det kan ændres efter behov. 

Hvad der ikke er ændret, er bestyrelsens holdning til den fremtidige struktur. Der skal være 

stor fokus på en rimelig grad af nærhed til det politiske og administrative niveau for for-

eningerne - også i Kreds 3. 

Både i JHF og i den lokale bestyrelse har vi den seneste tid været optaget af, hvordan vi 

kan tilpasse vores produkter til den virkelighed, I ser ude i foreningerne i dag. Det gælder 

specielt indenfor uddannelse og turnering - hvordan skal det se ud fremover? Der er bl.a. 

sendt spørgeskemaer ud til alle foreninger med mulighed for input til dette arbejde. 

På den sportslige front har der for vores ungdomshold ikke været afholdt mesterskaber i 

sidste sæson pga. corona. 

På seniorsiden har foreningerne i Kreds 3 igen været med fremme uden at komme helt til 

tops. Herning-Ikast håndbold fik en 3. plads i dameligaen og i LP-turneringen. 

På herresiden fik vi ingen medaljer i ligaen, mens det blev til en 3. plads for Skjern Hånd-

bold i LP-turneringen. 

Rent sportslig må det siges at have været et godkendt år for dansk håndbold. Både på 

dame- og herresiden. Damernes 3. plads ved VM i Spanien var en flot og tiltrængt medalje 

efter 9. års medaljetørke. 

For herrerne blev det et vildt medalje år. De seneste 12 måneder er det blevet til 3 medal-

jer. VM-guld i 2021, OL-sølv i Japan og her i januar EM-bronze ved mesterskaberne i Un-

garn/Slovakiet.  

 



Kreds 3 

På sidste års generalforsamling tog vi pænt afsked med Lone Højager efter 24 år på 

kredskontoret. Det betød, at vi skulle have en ny ind på hendes post. Der var heldigvis 

mange, der synes det kunne være et spændende job. Det betød, at der var mange kvalifi-

cerede ansøger. Valget faldt på Mette Sander Klint, som startede på kontoret i Ikast midt i 

august måned. Tag endelig fat i hende, hvis I har spørgsmål. 

Vi var meget spændte i bestyrelsen på at se, hvordan holdtilmeldingen og antallet af hånd-

boldspillere generelt ville se ud efter den lange nedlukning. Desværre har der været en 

mindre tilbagegang - nok ikke så meget som frygtet, og der er hentet lidt tilbage efter nytår.  

Men det skyldes ikke manglende engagement ude i foreningerne. Vores oplevelse både 

gennem vores konsulent, kontakten til kontoret og gennem egne oplevelser er, at der er 

blevet gjort og bliver gjort meget rundt omkring for at holde på spillerne og få nye til. I laver 

et kæmpe stykke arbejde, hvilket vi også fik bekræftet på vores første online møde sidste 

forår. Så opfordringen i sidste års beretning om at sætte alle sejl til, har I taget til jer, tak 

for det. 

Vores andet online møde havde vi sidst i januar. Desværre ikke med mange foreninger, 

men dem, der var med, gav virkelig gode input til bestyrelsen og foreningerne imellem. 

Aktivitetsniveauet i Kreds 3 er stadig på et højt niveau på de fleste fronter. Desværre er jeg 

nødt til at komme med et lille ”nødråb” på dommersiden. Vi er nu kommet ned på under 100 

aktive dommere for første gang i den tid, jeg har været med. En del af dem er efterhånden 

tættere på at stoppe end at have 5 år foran sig. Vi er meget glade for at de stadig dømmer, 

uden dem ville det virkelig være svært. Det skal ikke lyde som en ”trussel”, men jeg vil blot 

konstater, at hvis vi ikke får flere dommere indenfor en kort tidshorisont, vil der helt sikkert 

komme flere døm selv kampe i Kreds 3. Nogen vil sige ”skulle det nye ADP ikke være med 

til, at vi fik færre døm selv kampe?” Hertil er svaret pt. jo, men det er ikke tilfældet. Uden at 

vil gå ind i en lang snak om ADP, kan jeg konstatere, at det i skrivende stund ikke kan levere 

det, som der er stillet i udsigt. Om det kommer til at ske, det håber jeg naturligvis på, og har 

også været med til at komme med input, godt hjulpet af vores lokale kontor, til at sikre juste-

ring og forbedring. Processen vil blive fuldt tæt. 

 

Vi kommer i år ud med et meget lille overskud i regnskabet. Specielt er det værd at nævne, 

at administrationsgebyret, som vi normalt opkræver ad to omgange, efterår og forår, ikke er 

blevet opkrævet i foråret, selvom vi havde udgiften på personalet mv. Vi har vurderet, at vi 

kunne komme igennem uden denne indtægt og synes pengene arbejder bedre ude i for-

eningerne. Vi har i bestyrelsen haft stor fokus på, at I som foreninger ikke fik flere udgifter 

end nødvendigt i denne tid. 

Samtidig har vi været gode til at få søgt kompensationsmidler hjem fra staten, hvilket har 

været med til at vi kunne lave det lille overskud på trods af nedgangen i indtægterne.  

 

Gennem mange år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Ringkjøbing Landbobank om-

kring uddeling af prisen til ”Årets Håndboldforening”. Det sætter vi stadig stor pris på, og vi 

er i Kreds 3 meget taknemmelige for, at Ringkjøbing Landbobank bakker op om dette initi-

ativ. Ikke mindst i en tid, hvor der virkelig er behov for, at foreningerne tænker kreativt for at 

holde på og tiltrække nye medlemmer. 



 

Tak til alle, som på den ene eller anden måde har været i berøring med kredsen samt for 

samarbejdet i 2021. Dette gælder både bestyrelseskolleger, de ansatte på kontoret og kon-

sulenter, men også til alle som deltager i udvalgsarbejdet. Jeg er glad for, at så mange er 

villige til at tage endnu en tørn. 

Ligeledes tak til alle jer der på den ene eller anden måde giver input til vores daglige arbejde 

i kredsen, uanset om det er til kontoret, på online møder eller gennem vores kurser. 
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