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Forbundets formand, Kent Nicolajsen indledte mødet med at byde velkommen til repræsentanter, 
udvalgsmedlemmer, medlemmer af ”Jydsk Håndbold Forbunds Veteraner”, DHF’s repræsentant, 
personale samt øvrige gæster. 
 
Kent Nicolajsen håbede, at det måtte blive et godt møde. 
 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning til godkendelse 

3. Udvalgenes beretninger til orientering 

a. Turneringsudvalget 

b. Dommerudvalget 

c. Uddannelsesudvalget 

d. Eliteudvalget 

e. Børne- og Ungeudvalget 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af 

a. Tuneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

b. Uddannelsesudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

c. Kasserer (for en 2-årig periode) 

7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode 

8. Fastsættelse af næste års mødested 

9. Evt. 
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Pkt. 1 Valg af dirigent 
Kent Nicolajsen foreslog på vegne af bestyrelsen Jan Juul Nielsen. Ingen andre forslag – Jan 
Juul Nielsen, valgt. 
 
Jan Juul Nielsen takkede for valget og konstaterede, at der jf. lovene var indkaldt rettidig til 
JHF’s repræsentantskabsmøde, herefter gav Jan Juul Nielsen ordet videre til referenten Heidi 
Hansen, der foretog navneopråb ifølge den i årsberetningen, indsatte fortegnelse over repræ-
sentanter. 
 
Der var 54 stemmeberettigede repræsentanter. 

 
Pkt. 2 Formandens beretning 

 
Sidste år sagde jeg, at det for mig var altafgørende, at vi fik: 
 

1. De frivillige (spillere, leder, træner m.m.) tilbage til håndbolden 
2. Tilpasset produktet så det passer til vores kunder 
3. Samlet håndbolden – en ny struktur 

 
Det er stadig lige aktuelt, der er blot kommet flere udfordringer til nemlig mangel på frivillige 
generelt samt dommere, og det ved jeg, vi alle kæmper med at finde løsninger på. 
 
”Projekt studie by” og kreds 5 har været med til at drive projektet, og det er fedt at se at kreds 
5 har fremgang på medlemmer – stor ros til kreds 5 for indsatsen. Det er dog i DHF’s besty-
relse besluttet at lukke projektet ned på den måde, at vi selvfølgelig kan bruge det, der allere-
de er, men der er projekter som er vigtigere, der tages hånd om. 
 
Et nyt tiltag er trænerkaravanen, der er en indsats, som vi kender fra håndboldkaravanen, 
men som skal skaffe flere frivillige trænere til foreningerne. 
 

Idrætsmonitor er et online medie, der udgives af Politi-
kens hus. Her har man kunnet læse, at vores kulturmini-
ster også har øje på at der er udfordringer - der er alt for 
meget papirnusseri - der slår foreningerne ihjel, og så er 
der andre, der mener, det er forbundene der spænder 
ben for dem selv. Og hvem der har ret, vil jeg ikke gøre 
mig til herre over, men spændende er det at se tingene 
fra flere sider. Og vi skal forholde os til tingene og have 
input udefra og ikke kun fra vores egen lille andedam. 

 
Omkring strukturen er jeg positiv på vegne af dansk 

håndbold, og jeg tror på, at vi til næste repræsentantskabsmøde skal tage vigtige beslutnin-
ger. Der er ansat en projektleder til at styre projektet i mål. Der er stor energi i processen, og 
der arbejdes intens i alle de nedsatte grupper omkring struktur. 
 
Der er mange meninger om en ny struktur, og det er vigtig, det går håndboldens vej ikke din 
eller min - men det der er godt for håndbolden. 
 
Vi er startet i kreds 7 og 8 med et samarbejde med FHF, og deres bedste hold skal spille med 
i JHF-rækkerne – det skal nok blive godt, og er det første skridt til, at vi kommer tættere på 
hinanden. 
 
Stor tak til alle jer der har bidraget på den ene eller anden måde til at drive vores sport. 
 
Der var spørgsmål til formanden: 
 
Mogens Bay, kreds 2 
Vi mangler medlemmer – hvad har JHF tænkt sig at gøre? 
 
Formanden: 
Vi har gjort mange ting, og vi kæmper hver dag. Jeg kan nævne, at et udvalg under turne-
ringsudvalget arbejder netop med dette punkt, og de har lavet en spørgeskemaundersøgelse, 
hvor de har spurgt vores foreninger om hvordan vi kan hjælpe dem. Så der er gode ting i gang 
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allerede. Det handler om, vi får samlet kræfterne og trækker sammen og i samme retning. 
Økonomien i DHF er god, der er et fundament for at iværksætte initiativer til gavn for bredde-
håndbolden.  
 
Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. 
 
Repræsentantskabet blev herefter suspenderet for tildeling af diverse hædersbevisninger: 
 
Årets JHF’er  
Formand for kreds 3, Per Skovgaard fik ordet. 
 
I den klub som Årets JHF’er kommer fra, kan man bl.a. på hjemmesiden læse at nogle af de-
res værdier er:  Kammeratskab, sammenhold, ansvar og engagement. Alt sammen noget 
Årets JHF’er i høj grad selv lever op til. Årets JHF’er har siden 2001 været en del af ledelsen i 
den lokale klub. Årets JHF’er står for kamppåsætning, kampflytninger, får styr på træningsti-
derne og er stævneleder i den daglige drift af foreningen.  
 
Foreningen ”knækkede kurven” i midten af 2010’erne og fordoblede sit medlemstal fra 80 til 
160, blandt andet ved at brande sig hårdt på, at det at ”Få en på opleveren med Videbæk-
Fiskbæk KFUM” også handlede om det sociale uden for banen. Her er Årets JHFér dybt in-
volveret, når det motto skal føres ud i livet. Årets JHF’er involverer sig som tovholder for de 
sociale arrangementer, der afholdes i foreningen. Skøjtetur, sommerhusture, ”en nat i hallen” 
og ”håndbolddagen”, hvor de lokale skoler kommer på besøg i hallen. Her har traditionen væ-
ret, at tidligere medlemmer tager en dag ud af kalenderen og hjælper. Et bevis på, at forenin-
gen Videbæk-Fiskbæk KFUM sætter spor – Spor, Årets JHF’er i den grad har været med til at 
sætte. 
 
Selv ikke under de mange restriktioner hørte man noget 
negativt fra Helle (som hun hedder). Hendes melding til 
bl.a. konsulenten og kontoret var ”Det var kun dejligt, at 
vi trods alt kunne komme ud og spille noget håndbold” 
– Også selv om det krævede ekstra arbejde ved hjem-
mestævner, og masser af kampflytninger pga. corona-
afbud. Selv om der kan være tryk på i perioder, gør 
Helle ikke noget af pligt.  
 
”Det er en fed fornemmelse at gøre noget for andre. Se 
børn glæde over at udvikle sig, lære nyt og blive en del 
af et fællesskab. Både på og uden for banen” Sådan har Helle i et interview udtalt i den lokale 
presse. Det skinner igennem, når man snakker med Helle, at hun mener det helt ind til benet.   
 
Helle vil ikke kun sin egen lokale forening. Helle vil håndbolden, og derfor er hun meget op-
mærksom på at få så mange med som muligt, når der f.eks. er netværksmøder. Faktisk så 
meget, at den lokale Kultur- og Fritidsudvalgsformand fra kommunen blev inviteret med til før-
omtalte videnskonference, for som Helle sagde ” han skal da se, hvor dejlige værdier vi står 
for i håndbolden, og hvor vi er på vej hen”.  I tidligere nævnte interview udtalte Helle også; 
”Jeg behøver ikke personlig belønning for at føle mig godt tilpas. Andres glæde giver mig no-
get”.  
 
Med disse ord overrakte Per Skovgaard prisen og en buket blomster til Helle Holbøll fra Vide-
bæk-Fiskbæk KFUM. 
 
JHF’s kredspokal  
 
Pokalen går til en person, som gennem knap tre år har være formand for klubben, og dermed 
oplevet Corona på nærmeste hold. 
 
I den lange Corona periode har hun gjort et kæmpe arbejde for at holde medlemmerne i klub-
ben. Der er løbende spredt budskab om arrangementer og motiveret til at stå sammen samti-
dig med at der er søgt corakompensation og fonde for, at klubbens økonomi ikke skulle falde 
fra hinanden. 
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Det er lykkedes, og klubben har også under corona 
formået at holde gang i turneringshåndbolden, da for-
manden har været god til at få planlagt og booket haller 
til afvikling af en masse flyttede kampe. 

 
Denne ildsjæl formår også at tage sig rigtig godt af nye 
medlemmer, hvilket er vigtigt i en tid, hvor det gælder 
om at fastholde spillere og andre, der vil give en hånd i 
klubben. 

 
I det vigtige bestyrelsesarbejde er personen klubbens 
ansigt udadtil, men hjælper også med at finde trænere, 

planlægge arrangementer, finde sponsorer og er kontaktperson til Vejle Kommune og DGI-
huset for at holde styr på aftalerne. 
 
Men det altoverskyggende budskab er din direkte tale, dit positive sind og altid gode humør, 
der er med til at holde liv i klubben. 
 
Lotte Damkjær, din klub Vejle Håndbold Klub har indstillet dig til denne pris, fordi du fortjener 
et ekstra skulderklap for alt, hvad du gør for håndbolden i Vejle. 
 
Med disse ord overrakte Henrik Larsen prisen og en buket blomster til Lotte Damkjær fra Vejle 
Håndbold Klub 
 
Herefter blev Repræsentantskabsmødet genoptaget. Dirigenten satte udvalgenes beretninger 
til debat og orientering. 

 
Punkt 3 Turneringsudvalget, Niels Lindholm 

Efter sidste repræsentantskabsmøde greb turneringsud-
valget fat i et af de vigtige 3 punkter fra formandens 
mundtlige beretning – nemlig produktet. Vores turne-
ringsprodukt bliver tit set som noget stift og firkantet. 
Hvordan kunne vi gøre det anderledes og mere fleksi-
belt. I den sæson vi går ud af lige nu, har vi lavet både 3 
og 4 holdspuljer og vi er gået i dialog med foreningerne 
om, hvor mange gange man så vil møde hinanden. En 
lørdagsturnering – det er vi ikke helt klar til endnu, og 
det er vi ikke pga. hallerne. Vi skal være sikre på, at for-
eningerne har hallerne der. Men hvis foreningerne har 
kunnet aftale at spille lørdag eller en hverdagsaften har 
det bestemt været muligt.  
 
Vidensgrundlaget: ”Rigtig, sjov håndbold” er et super koncept, og det bakker Turneringsud-
valget op om - lige børn leger bedst, man vil gerne matches, udvikles så vi bruger tid på at få 
placeret holdene rigtigt. Frie tilmeldinger fungerer fint i børnehåndbold og i kredsrækker. Men 
når vi kommer op i de øverste hold ungdom, så placerer vi dem både ud fra eksperter og spil 
på banen. 
 
Det er min sidste beretning som formand for JHF’s turneringsudvalg. Min personlige holdning 
er, at når man bliver 60 år, så skal man give plads til nogle andre og måske yngre kræfter. 
 
Der var ikke spørgsmål til Niels Lindholm 
 
Dommerudvalg, Niels Bo Nielsen 
Dommere og dommerpåsættere har gjort et kæmpe arbejde - med flytning af kampe og afvik-
lingen af kampe på kort tid pga. Corona. 
 
Antal af dommere er faldet - men vurderer ikke faldet er større end generelt ved de frivillige. 
 
Automatisering af dommerpåsætning er så småt taget i brug. Det er mit håb, at det er et sy-
stem, der kommer til at køre med f.eks. Dommere over kredsgrænserne, og det er den vej vi 
skal. 
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Vi kan godt skaffe dommere, men vi kan ikke holde på 
dem - Hvorfor kan vi ikke det? 
Hvad er årsagen til de stopper? Undersøgelser viser, at 
en del stopper fordi de oplever at tilskuere, forældre, 
trænere m.m. ikke opfører sig på en måde, som man 
som dommer vil stå model til. Derfor vil I nok komme til 
at opleve “døm selv” kampe i hele Jylland. 

 
Der bliver arbejdet både i DHF og JHF med hvordan vi 
kan fastholde vores dommere, og hvad der kan gøres. 
Rigtig, sjov håndbold, der er så mange gode ting og 

bl.a. også om hvordan vi opfører os overfor hinanden. 
 
Vi er 781 dommere i Jylland - men de er ikke alle aktive. Der er mange ”ældre” dommere, 
som tager mange kampe, og de unge der står på spring, tager som udgangspunkt ikke lige så 
mange kampe. Derfor er, det også en udfordring, at der skal flere til at dække kampene. 
 
Tak til bestyrelsen, dommerudvalg og kontoret i Hobro. 
 
Der var ikke spørgsmål til Niels Bo Nielsen 
 
Uddannelsesudvalget, Dennis Byskov Hansen 
Vi har været udfordret med at komme ud i hallerne pga. corona. Men vi har kigget rigtig meget 
på online medier, og der har med stor succes været ud-
budt mange onlinekurser både trænerkurser, børnetræ-
nerkurser osv. 
 
Instruktørerne på kurserne er blevet kastet ud i det, og 
de har taget det til sig. Vi har lært meget, og vi tager er-
faringerne med videre i den styregruppe, som jeg sidder 
med i for uddannelse i DHF. 
 
Kurserne er begyndt at komme tilbage i hallerne, men 
der er stor forskel på, hvor klar foreningerne er til at af-
holde kurser. Men vi er i gang og det er positivt. Kurser 
– det virker når man kommer ud i foreningerne. 
 
Vi har i uddannelsesudvalget arbejdet meget i grupper i kredsene (nord syd midt) så vi prøver 
ikke at udbyde samme kurser samme dag. Der er supergodt samarbejde over hele linjen. 
 
Der var ikke spørgsmål til Dennis Byskov Hansen 
 

 Eliteudvalget, Bjørn Sommer 
Vi har mistet mange håndboldspillere og foreninger. 

 
Vi holder kredsstævne og har kredshold samlinger - vi 
tager billeder af dem, men om 3 år hvor mange er der 
så tilbage - vi har nok selekteret for tidligt? 

 
 I mere end 50 år har vi kørt sådan - så 
tiden er inde til noget andet, i kreds 5 har der gang i 
noget med at træne med en masse unge, men vi skal 
ikke selektere men vi skal holde dem fast og udvikle 
dem. 

 
Sen selektion - hold dem i gang (fast) til håndboldspor-
ten det tro jeg er nøglen. 

 
Der var ikke spørgsmål til Bjørn Sommer 
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Børne og Ungeudvalg, Trine Jepsen 
For at udvikle og tænke nyt så skal man se tilbage og her 
kommer ”Rigtig, sjov håndbold” ind - det er en masse viden 
og anbefalinger. 

 
Men vi skal tilbage i tiden nemlig til 1987 - en bog Mini 
håndbold spillet for børn - i bogen sættes barnet i centrum 
og ikke konkurrencen. I 2010 på et møde i JHF om hvordan 
JHF skulle se ud i 2020, her skrev BUU blandt andet, at alle 
skulle spille total håndbold. Den målsætning må man sige 

BUU har nået. 
 
Nu har vi Rigtig, sjov håndbold som er starten på en nytænkning, og vi håber, at vi fremover 
vil få et tilpasset tilbud for børn og unge 
 
Der var ikke spørgsmål til Trine Jepsen 
 
 

Punkt 4 Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Forbundets regnskabet for 2021 med tilhørende noter blev gennemgået. 
 

Den uafhængige revisor har forsynet regnskabet med en 
blank påtegning. 

  
Herefter blev regnskabet for 2021 overgivet til repræsen-
tantskabets godkendelse. 

  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

  
Budgettet for 2022 blev gennemgået. 

 
 
Punkt 5 Indkomne forslag 
 Der var ikke kommet forslag, så punktet udgik. 
 
 
Punkt 6  Valg af: 

a) Turneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode) 
Niels Lindholm havde informeret bestyrelsen om, at han ikke genopstillede som turne-
ringsudvalgsformand for JHF.  
 
På vegne af bestyrelsen takkede Palle Bækby Niels Lindholm for det 
store arbejde han har ydet som turneringsudvalgsformand i JHF. Her-
efter overrakte Palle Bækby en buket blomster til Niels Lindholm som 
tak, og salen takkede med applaus. 
 

Bestyrelsen indstillede Torben Christensen som ny turneringsud-
valgsformand for JHF. 
 
Der var ikke andre forslag - Herefter blev Torben Christensen gen-
valgt med applaus. 

 
b) Uddannelsesudvalgsformand (for en 2- årig periode) 

Bestyrelsen oplyste, at Dennis Byskov Hansen genopstiller. 
 
Der var ikke andre forslag – Herefter blev Dennis Byskov Hansen genvalgt med applaus. 

 
c) Kasserer (for en 2-årig periode) 

Bestyrelsen oplyste, at Allan Enevoldsen genopstiller. 
 

Der var ikke andre forslag - Herefter blev Allan Enevoldsen genvalgt med applaus. 
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Punkt 7 Valg af revision (for en 1-årig periode) 

Bestyrelsen oplyste, at man ønskede at fortsætte med Beierholm 
 

 Der var ikke andre forslag - Herefter blev Beierholm genvalgt. 
 
 
Punkt 9 Fastsættelse af næste års mødested. 

 Mødet afholdes i Århusområdet  
 
 Repræsentantskabet godkendte det. 

 
Punkt 10 Eventuelt. 

 
Jens Nellemann, formand for Veteranerne, ønskede ordet. 
Tak til JHF’s bestyrelse for stadig støtte til vores forening. Tak til Heidi på kontoret for hendes 
glade humør og arbejde for os. 
 
Vi er også ramt af corona - og har mistet medlemmer, dog er vi ikke blevet ramt af udsættel-
ser osv. som den øvrige håndbold. 
 
Vores årlige tur var en rigtig god tur men en tur tilbage i tiden, hvor vi bl.a. så den ”genfundne 
bro”, som ikke er væk, kan jeg sige. Vi sluttede vanen tro af med en god fest, hvor vi snakke-
de masser af håndbold oplevelser og minder. 

  
  Her til sidst - vi har ikke lukket for medlemstilgang 
 

Spørgsmål fra salen omkring genindførelsen af kvalifikationspil: Spørgeren synes det gik imod 
principperne i Rigtig, sjov håndbold, hvor anbefalingen bl.a. er at selektere så sent som mu-
ligt. 
 
Der var en god debat med flere tanker og ideer: 
 
Kvalifikationsspillet har aldrig været aflyst, det har været suspenderet pga. corona. For ca. 4 
år siden spurgte vi i turneringsudvalget vores foreninger om kvalifikationsspillet, og ca. 70% af 
foreningerne mente, at der skulle være kvalifikationsspil for at sikre de rigtige hold i de rigtige 
rækker. Men skal det være anderledes, så lad os undersøge det. 
 
Når vi spørger foreningerne, kan man så tænke, at de vælger kvalifikationsspillet, fordi det er 
det de kender. Vi skal bygge forandringer på viden og forskning, og måske derfor ikke spørge 
foreningerne men tage beslutninger, der bygger på viden og forskning om de unge menne-
sker. 
 
Vi har flere gange taget beslutning om ting baseret på viden og forskning. F.eks. hvornår der 
spilles DM – men kunne læse på Facebook et hold, der jublede over at blive Dansk mester i 
U11. Men vi skal spørge også for at være sikker på, at vi har det produkt, der bliver efter-
spurgt. 
 
I DHF er der et initiativ i gang, hvor vi kigger på andre lande, der ligner os hvordan man gør i 
forhold til konkurrencestrukturen. 
 
Lad os lave noget til gavn for bredden, og hvorfor snakker vi ikke med de samarbejdspartnere 
vi har i Danmark i stedet for andre lande? 
 
 
 
Referent    dirigent 
 
 
Heidi Hansen    Jan Juul Nielsen 

 
 
 


