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En spændende og krævende håndboldsæson er gået siden sidste generalforsamling. 
Heldigvis er der ikke stilstand, men udvikling, om end der altid vil være delte meninger, om 
hvor hurtigt tingene kan eller skal gå. Helt personligt synes jeg, tempoet pt. er fint, dels fordi 
jeg ser tingene gro nedefra, dels fordi jeg oplever, at alle kan følge med. Hvor tingene ender 
henne på sigt, er svær at spå om, men jeg vil være garant for, at vi i Kreds 3 hele tiden er 
med, hvor det sker og med til at præge udviklingen i den rigtige retning. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi lavet et kontorfællesskab med Kreds 6 i Ikast. Officielt 
startede vi det nye sted pr. 1. august 2017 og efter et stort og godt arbejde fra alle ansattes 
side, ser det efterhånden ud til, at personalet er ved at finde sig til rette i de nye og meget 
fine omgivelser. 
 
Hele ideen med at lave kontorfællesskabet er primært, at vi gerne vil sikre en mindre 
sårbarhed på vores kontorer. Om der på sigt kommer en effektiviseringsgevinst rent 
økonomisk, enten på personalesiden, husleje ect. må tiden vise - men jeg vil gerne 
understrege, at det for mig IKKE er det primære. Det primære er en sikker, stabil og effektiv 
drift af håndbolden til glæde for alle foreninger og håndboldspillere i vores område. 
Samtidig er det min klare oplevelse, at vi i kredsen altid har drevet og stadig driver en kreds, 
hvor der styr på økonomien og med fornuftig drift for øje - kort sagt bliver økonomien til 
stadighed tilpasset den virkelighed, vi befinder os i. 
 

JHF og DHF 
Sidste år blev det nævnt i formandens beretning, at det tidligere forbundskontor i Århus var 
blevet solgt, og at der midlertidig var kontor i Hammel. Efterfølgende har JHF’s 
administration lejet sig ind i et kontor i Hobro sammen med kredskontorerne fra Kreds 1,2 
og 4, således at de fire kontorer nu har et fælles kontor. 
 
Ligeledes nævnte den tidligere formand, at provenuet fra salget af forbundskontoret, skulle 
ud at ”arbejde” til glæde for foreningerne. Afkastet det første år har været fornuftigt, og JHF’s 
bestyrelse arbejder på at finde den bedst mulige måde, hvorpå pengene kan gøre gavn. 
JHF fik ny formand i august 2017, da den nu tidligere formand Jan Kampman blev valgt til 
næstformand i DHF. Den nye formand i JHF er Kent Nikolajsen, som netop har meddelt, at 
han gerne tager en tørn mere, når der valg på repræsentantskabsmødet i maj. 
 
På den sportslig side blev det til en fornuftig 6. plads for kvinderne ved VM i Tyskland og 
desværre ”kun” til en 4.plads for mændene ved EM i Kroatien. 
Samtidig er det værd at bemærke, at vores ungdomslandshold igen præsterede flot ved 
ungdomsmesterskaberne, således at der også i årene fremover vil være mulighed for, at vi 
blander os helt i toppen ved de internationale mesterskaber. 

 
Kreds 3 
Traditionen tro har de lokale hold i Kreds 3 gjort sig flot bemærket i den seneste sæson, 
både på senior og ungdomssiden. 
 
På kvindesiden fik FC Midtjylland hevet en bronzemedalje hjem efter at have tabt 
semifinalen til København Håndbold, som dermed fik finalepladsen mod Nykøbing Falster. 
For første gang i mange år en finale på kvindesiden uden jyske hold. Jeg er sikker på, at de 
gerne vil lave om på det i år. 



På herresiden fik Skjern sølvmedaljer efter flotte finaler med Ålborg Håndbold. De trak 
fortjent de længste strå efter en meget flot kamp i Skjern Bank Arena. 
Den største triumf i den seneste sæson fik herrerne fra TTH Holstebro, da de, som det første 
hold i Final Fours historie på hjemmebane og arrangør, tog stikket hjem som pokalvindere 
2017-2018. En flot finaleweekend i en flot kulisse i Gråkjær Arena endte med en sejr til TTH 
Holstebro på 26-21 over GOG, efter at de havde kvalificeret sig til finalen efter en yderst 
dramatisk semifinale mod Ribe-Esbjerg med sejr i de sidste sekunder. 
 
Kvinderne fra FC Midtjylland havde ligeledes kvalificeret sig til kvindernes Final Four i 
Silkeborg. Desværre var de ikke dygtige/heldige nok, da det gjaldt og måtte ”nøjes” med en 
samlet fjerdeplads. 
Blandt ungdomsholdene lykkedes det både for U-16 og U-18 pigeholdene fra FC Midtjylland 
at vinde det danske mesterskab. Et flot stykke arbejde af trænere og ledere.  
 
Det er heldigvis ikke kun i Midtjylland, men mit generelle indtryk, at der rundt omkring i 
klubberne leveres et godt stykke arbejde både på elite og bredde niveau. 
Jeg er glad for, at vi fortsat har et meget højt aktivitetsniveau i Kreds 3. Det sker rigtig meget 
konstruktivt i klubberne, og jeg kan både se og høre, at vores udvalg samt konsulenten er 
meget aktive. Der bliver – med stor succes - igangsat og afviklet mange kurser for trænere 
og ledere. Dejligt, at arbejde i en kreds, hvor konstruktive tiltag bliver taget godt imod og får 
lov at blomstre. 
 
Netop omkring konsulenten er der nyt. Vores konsulent Mette Christiansen er gået på barsel 
her til nytår, og samtidig er det besluttet, at alle konsulenter i fremtiden skal være 
fuldtidsansatte. Det betød, at vi pr. 1. januar 2018 kunne ansætte Andreas Kronborg fra 
Viborg på fuld tid i en barselsstilling frem til sidst på året. Velkommen til Andreas. 
 
Det er mit indtryk, at Andreas er kommet godt fra start og har fået fat i en del foreninger, 
som på den ene eller anden måde har brug for inspiration til det daglige arbejde. Det, at vi 
har fået en konsulent på fuld tid, giver også nye muligheder. Derfor skal I ikke holde jer 
tilbage med at kontakte Andreas for at drøfte, hvordan han kan hjælpe jer eller orientere jer 
om, hvilke produkter vi har på hylderne, som samlet set gerne skal holde på og skaffe nye 
medlemmer til jer ude i foreningerne. 
 
I Kreds 3 har vi en bestyrelse, som på meget kompetent vis forsøger at varetage de daglige 
opgaver og udfordringer, som bl.a. kommer fra klubberne. I skal ikke holde jer tilbage, for 
det er bl.a. med input og spørgsmål fra jer, at vi udvikler håndbolden. 
Gennem året har der i lighed med sidste år været møder mellem de forskellige udvalg i 
Kreds 3 og 6. Dette ser jeg som en naturlig konsekvens af kontorsamarbejdet, da der stor 
sammenhæng mellem udvalgsarbejdet og arbejdet på kontoret. Der hvor drøftelserne er pt. 
er, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af kredsgrænserne.  
 
Det glæder mig, at alle i kredsbestyrelsen, der er på valg, er villige til at modtage genvalg. 
Jeg kan derfor kun opfordre generalforsamlingen til at stemme på de opstillede kandidater. 
 
På kontoret er vi fortsat godt besat. Jens og Lone (samt Conny, Georg og Lisbeth fra Kreds 
6) har - som altid - ”fingeren på pulsen”, og såfremt de skulle få et spørgsmål, som de ikke 
umiddelbart kan besvare, ja – så skal de såmænd hurtigt finde ud af, hvor det kan besvares. 
Dejligt med kompetente folk i det daglige arbejde - det gør også vores arbejde lettere. 
 



Der har gennem flere år været et faldene antal, som ønsker at deltage i Kreds Cup i U-16 
og U-18. Det har vi taget konsekvensen af, og Kreds Cup bliver nu lavet i et samarbejde 
med Kreds 4,5 og 6 i disse årgange med finaler i Hørning den 10. marts. 
 
Samarbejdet med Ringkjøbing Landbobank omkring uddeling af prisen til ”Årets 
Håndboldforening” fortsætter også, og vi er i Kreds 3 meget taknemmelige for, at 
Ringkjøbing Landbobank bakker op om dette initiativ. 
 
Til sidst vil jeg sige tak til alle, som på den ene eller anden måde har været i berøring med 
kredsen, for samarbejdet i 2017, og ikke mindst til mine bestyrelseskolleger, og de ansatte 
på kontoret, men også til alle, som deltager i udvalgsarbejdet, og jeg er glad for, at alle er 
villige til at tage endnu en tørn, hvis generalforsamlingen giver deres opbakning hertil. 
Der vil også fremover ligger mange spændende udfordringer og vente på os. 
 
Per Skovgaard  
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