
Beretning – Børneudvalget i Kreds 5  
 
Der blev i 2022 afviklet 20 Håndboldkaravaner hvor 1.700 børn fik en sjov og god 
håndboldoplevelse. Det er blandt andet en af grundene til at der fortsat ses en markant fremgang 
af antal spillere i børnehåndbolden i Kreds 5. Det har helt konkret resulteret i et nyt U-9 pigehold i 
Hundslund. 
 
Med tilgangen af de mange børnespillere rundt i kredsens foreninger, glæder det os at opleve der 
fortsat også er stor interesse for kredsens børnestævner. 
Der er afviklet en lang række begynderstævner for de yngste samt indslusningsstævner på 
kortbane for U-9 og U-11. I 2022 har der i alt været 661 hold tilmeldt stævnerne. Disse hold 
fordeler sig på 30 forskellige foreninger. 
 
For at afvikle disse stævner, har vi stor hjælp fra forskellige foreninger, som frivilligt stiller op som 
værtsforening, og er med til at give alle en fantastisk oplevelse i hallerne rundt omkring i kredsen. 
Dem vil vi gerne rette en stor tak til og vi ser frem til at forsætte og udvikle det gode samarbejde i 
den nye region.  
  
En stor del af sommeren 2022 gik med planlægning og afvikling af Beach Handball, som 
traditionen tro, blev afholdt på banerne ved Skæring skole. Antallet af deltagende hold på 145 var 
tilfredsstillende, men med potentiale til mere. Beach Handball kampene var fordelt over 7 
stævnedage. På disse dage trækker vi igen på mange frivillige kræfter, så dem vil vi gerne rette en 
stor tak til.  
  
Sommeren 2022 bød også på mange DHF Håndboldskoler samt camps, har oplevede 788 børn 
og unge håndboldfællesskab og rigtig, sjov håndbold i deres sommerferie i selskab med de dygtige 
trænere og foreningsledere i JHF Kreds 5.  
 
Vi kan i øvrigt nævne at interessen for DHF Håndboldskoler er stigende og antallet af DHF 
Håndboldskoler og tilmeldte deltagere allerede nu sætter nye rekorder for 2023.  
 
Vi vil gerne sige tak til alle de foreninger der understøtter børnehåndbolden. Tak for jeres store 
frivillige arbejde og tak for opbakningen til alle de ovennævnte aktiviteter, uden jer var der ingen 
børnehåndbold. 
 
Der skal også lyde en stor tak til vores foreningskonsulent Anders Fredsgaard, samt Kasper, 
Kristian og Kim på kontoret. 
 
På vegne af Børneudvalget i Kreds 5. 
(Børneudvalgsformand vakant) 


