
Beretning fra Børne-/ungdomsudvalget 2019/2020 

 

En fin sæson er ved at være slut. Det har, for BUU Kreds 7, været en god sæson med fornuftige tiltag og gode 
tilmeldinger til vores udbudte projekter. 

Konsulenten har, i samarbejde med udvalget, afholdt et succesfuld overnatningsstævne for de mindste spillere U-9 & U-
11. Dette blev afholdt i marts måned i Tønder. Der var en rigtig god weekend med total udsolgt og mange dejlige 
tilkendegivelser på at lave en efterfølger. Dette afholdes igen i marts 2020 og denne gang tager vi de helt små med også.  

Vi har ”mistet” en del hold til turneringen som jo skal spille kortbane, hvilket som sådan er helt fint, for turneringen har 
fremgang. Så det går nok op.  

Vi har dog nogle betænkeligheder omkring mulighederne for de såkaldte ”indslusningsstævner” og om tilbuddet der gives, 
er nok til vores foreninger.  

Men det arbejder vi selvfølgelig videre på og skal der mere til, må vi se på det.  

Beach stævnerne har kørt fint. Vi har afholdt stævner i Holsted og i Sine og de er gået fornuftige, dog med mulighed for 
mange flere hold. Der arbejdes videre med de samme steder og evt. et overnatningstiltag, så det bliver spændende at 
følge. 

Totalstævnerne kører forsat fornuftig, selvom der til nogle stævner godt kunne komme flere tilmeldte.  Jeg vil gerne sige 
stor tak til arrangørklubberne, samt trænere/ledere der virkelig yder en flot indsats og trækker et stort læs når vores 
stævner afholdes. Stævnerne er selvkørende og det kan de kun, så længe der er trænere/ledere der virkelig ønsker det, 
så TAK for det.  

Vi sluttede, traditionen tro, første halvdel af sæsonen af, med endnu et Juleafslutningsstævne i Medius i Holsted. En stor 
tak til FSH’s mange frivillige, til Medius og dens personale, samt vores kontor som var med i planlægningen af stævnet, 
og ikke mindst Julemanden der alle gør deres til, at stævnet forbliver en succes.  

 

Kunne din klub tænke sig at afholde et arrangement, natstævne, aftenbold eller lign. Så henvend dig gerne til 
undertegnede for yderlige information og evt. hjælp til at komme i gang.  

Slutteligt vil jeg gerne takke for samarbejdet med kontoret i vejen, samt Kollegaerne i bestyrelsen.  

Jeg ser frem til en spændende håndboldsæson 2020/2021 hvor det bliver meget spændende at se udviklingen i vores 
Beach-stævner, samt  hvorledes vores store overnatningsstævne i Tønder kommer til at gå! 

 

Klaus Svendsen 
Børne- og/ungdomsudvalgsformand 


