
Formandens beretning 2022 

Håndboldåret 2022 blev på mange måder en tilbagevenden til ”normalen”. Vi slap langt om længe 
af med Corona, så fokus igen kunne komme på selve håndbolden. Desuden kunne vi aktivere en 
lang række af nye tiltag – dem vender jeg tilbage til. 

2022 blev et endnu et flot år for vores landshold, hvor håndbolden på det nationale niveau 
omkring jul og nytår traditionen tro byder på internationale mesterskaber for både vores kvinde- 
og herrelandshold.  
For herrelandsholdet startede 2022 med at vi vandt bronzemedaljer i Slovakiet/Ungarn. 
Den præstation toppede kvindelandsholdet senere på året i 
Slovenien/Nordmakedonien/Montenegro da holdet vandt flotte sølvmedaljer efter en meget tæt 
finale mod Norge (som vi havde slået tidligere i turneringen).  
Endelig tager jeg også med i beretningen, selv om året blev til 2023, at herrelandsholdet i januar 
kom øverst på skamlen og for 3. gang i træk vandt VM i Sverige/Polen. 
 
Det går altså godt i toppen af håndbold-pyramiden. Det skal vi være glade for. Men vi skal også 
huske, hvor spillerne kommer fra – fra de mange lokale håndboldforeninger ud over landet, hvor 
de har trådt deres børne-håndboldsko og kastet den første håndbold, sammen med deres 
kammerater og deres lokale trænere. Tak for alles bidrag i foreningerne i Kreds 5 – også til 
fremtidens spillere.  

I Kreds 5 har det forløbne år budt på mange nyskabelser og nye indsatser for håndbolden. En af 
disse er ATC – vores talentcentertræning som har erstattet vores tidligere kredstræning. Initiativet 
er blevet flot modtaget af spillere, forældre, trænere og foreninger. Vi har ca. 4 gange så mange 
spillere med end tidligere, og vi har kunnet løfte træningsniveauet og samtidig få flere træninger 
per sæson. Desuden er der skabt et stærkt samarbejde med ESAA og Eliteidræt Aarhus, og ikke 
mindst til DHF´s talenttrænere. Samarbejdet mellem klub, kreds og landshold/talenttræning i DHF 
er blevet bedre koordineret, og alle træningsprogrammer er tilgængelige digitalt – for spillere og 
trænere. Desuden er der i DHF regi lavet en ny talentstrategi – så vi også i fremtiden udvikler 
dygtige landsholdsspillere. Det lokale/regionale initiativ har dog også et stort lokalt fokus, idet 
vores målgruppe er de lokale klubber og deres ungdomsspillere – og senere seniorspillere. 

I april, maj, juni holdt vi ikke pause fra håndbolden fra kredsens side, men i stedet forsatte vi med 
fuld damp på kedlerne – ud over at afslutte sæsonen af med børnestævner, og afslutte den 
løbende turnering af - så udbød vi både sommerturnering, beach og et stort uddannelsesprogram.  
Vi lancerede nemlig ”uddannelsesambassadør” begrebet, som har vist sig at blive vel modtaget i 
foreningerne og en kæmpe succes. Ca. 25 foreninger har været aktive i 2022 og vi har med store 
længder slået vores egen rekord i antal kursister på træneruddannelse. I alt har 511 deltaget på et 
trænerkursus i 2022. Det er vi kæmpe stolte af, specielt da vi alle sammen godt ved, at dygtige 
trænere er dem som driver udvikling af håndbolden – både i antallet af spillere (fastholdelse og 
rekruttering) og løfter spillernes engagement og niveau. Det er vejen frem.  
 
Desuden blev der afviklet 11 håndboldskoler hen over sommeren, ligesom også en flot række af 



karavanebesøg kom til i august/september.  Alt sammen aktiviteter som var med til at få 
aktivitetsniveauet og håndbolden i JHF Kreds 5 tilbage på ret kurs igen. Det kan heldigvis også ses 
på vores/jeres medlemstal. 
 
Selv om vi også i JHF-kreds 5´s område har været hårdt ramt af pandemien, så er vi det område i 
landet, som er kommet næstbedst igennem ”skærsilden”. På antallet af hold har vi oplevet en 
minimal tilbagegang på ca. 1,8% (minus 8 hold i turnering), mens vi på antallet af 
spillere/medlemmer har oplevet en fremgang på 8,3%, fra 8400 til 9100 aktive 
håndboldmedlemmer. En fremgang der noteres primært hos børn og seniorer, som ikke er aktive 
deltagere på faste hold/i løbende turnering, men alene er aktive til træning og/eller stævner. 
Desuden har vi en lille udfordring på at konvertere børnespillere ind på turneringsdeltagelse. Alle 
vores data/analyser giver stof til nærmere eftertanke (vi er i gang). Vi skal hele tiden blive klogere 
og dygtigere på, hvordan vi udvikler vores sport bedst muligt. Det er dog meget, meget positivt at 
antallet af håndboldspillere i foreningerne i Kreds 5 er steget i 2022 – hele 8% samlet. Tusind Tak 
for indsatsen ude i klubberne. Vi ved, at det til tider har været svært at ”komme tilbage”. Men det 
er jeres dygtige og hårde arbejde, som bærer frugt. Husk at sende takken videre hjemme i 
klubben.  

Et sted som også Post Corona er blevet udfordret er på dommersiden. Vi har igennem flere år set 
en vigende tendens på antallet af aktive dommere, og Corona har været ekstra hård ved antallet 
af dommere. Derfor satte vi i sommeren 2022 gang i en fokuseret indsats på dommersiden – 
rekruttering, fastholdelse, uddannelse, sociale arrangementer, døm-selv mfl. Vi er ikke i mål, men 
har fået ”stoppet blødningen”, således at vi ved årsskiftet 22/23 er præcis det sammen antal 
dommere som indgangen til året. Men vi mangler stadig dommere, og kan ikke påsætte det antal 
kampe, som vi ønsker. Så projektet fortsætter også i 2023, og de to første dommerkurser i 23 har 
slået deltagerrekord med mmv. 16 og 22 tilmeldte aspiranter. Så der er håb forude. 

Inde på kontoret har er der også sket store forandringer. Susanne valgte i sommers at gå på 
efterløn – dog hjælper hun os lidt med økonomi. I stedet ansatte vi Kim Adamsen som 
kontorleder, ligesom vi også skiftede ud på konsulentsiden, da Lars gik til en stilling i DHF, og vi så 
valgte at ansætte Anders Fredsgaard. Tak til Susanne, Kasper, Anders og Kim for jeres store indsats 
igennem hele året. Allerede i januar (2023) valgte Kasper andre veje og sport (Golf), og i stedet har 
vi ansat Kristian. Desuden har vi fast tilknyttet 2 studerende i praktikforløb (Anne på 
kommunikation og Mathias på idræt). Samtidig er samspillet med DHF-kontoret yderligere 
udbygget. Vores hold på kontoret er således mega stærkt, og med en meget stærk håndboldprofil, 
som vil være et stort aktiv i at udvikle håndbolden i vores område, og at hjælpe alle vores 
håndboldforeninger til at blive endnu dygtigere. Ræk endelig ud til vores kontor. 

Økonomien vil vores kasserer jo gennemgå om lidt her på generalforsamlingen. Jeg vil dog knytte 
en enkelt kommentar: Vi har investeret rigtig meget i det forløbne år – dommerne, talenterne, 
uddannelse, kontoret – og dermed også økonomisk. Vi lander året næsten på budget. Kun 11.000 
fra vores budgetterede underskud på 55.000 – med et minus på 66.000. Der er blevet arbejdet 
hårdt for at kunne holde økonomien (næsten) i balance Post Corona – vi er tilfredse.   
Omkring årsskiftet (9. januar) blev det endeligt besluttet at vedtage en ny struktur i håndbold 



Danmark. I fremtiden er vi ikke 8 kredse (1-8), 3 forbund (JHF, FHF, HRØ) og et DHF – men i stedet 
kun to organisatoriske lag: Fire regioner og et DHF. 
Formålet er, at styrke samarbejdet og løfte kompetencerne gennem lidt større organisationer, og 
fjerne et lag i organisationen så der bliver kortere og mere agile processer og kommandovej. 
Desuden bliver afstanden fra forening til administrativ eller politisk handling kortere, og 
ønsker/gode ideer og udvikling bliver lettere at fremme. Desuden kommer der mere fokus på den 
administrative side (de ansatte) og mindre opgaver til de politisk valgte (de frivillige) – helt i tråd 
med de største nationale udfordringer på frivillighed (som er et indsatsområde i DHF´s nye strategi 
– her kommer mange initiativer de næste 2 år). Den første juli 2023 overgår vi i Kreds 5 til den nye 
midtjyske region – Dansk Håndbold Midt.   

 
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til alle de mange gode håndboldfolk ude i vores 
medlemsforeninger. Tak for et godt og konstruktivt samarbejde i 2022.  
Tak til vore samarbejdspartnere ude i hallerne og i Kommunerne. Tak til vore kolleger i resten af 
Jylland for et godt samarbejde i JHF, og tak til resten af håndbold-Danmark for et godt samarbejde 
i DHF.  
Tak til de mange lokale ildsjæle, som yder en frivillig indsats i diverse fagudvalg i Kreds 5. Tak til 
alle vores dommere for indsatsen i 2022. 

Tak til vores ansatte personale, Susanne, Kasper, Anders, Kim for jeres positive og konstruktive 
tilgang til arbejdet i Kreds 5.  
  
Til slut en tak til mine bestyrelseskolleger for mange spændende drøftelser, tak for jeres frivillige 
arbejde og Jeres konstruktiv tilgang til at skabe de bedst mulige rammer for håndbolden i Kreds 5. 

Henrik Larson, formand 

Februar 2023  

  


