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Børne- & Ungeudvalgets beretning 2019/20 
 
  

Vi har haft en rigtig god sæson hvor kredsens børnestævner i Totalhåndbold for U-8 og 
yngre samt begynderstævnerne på stor bane fortsætter den succes. For at harmonere med 
de løbende turneringsrækker har vi udbudt begynderstævner for U-9 og U-11, mens vi må 
konstatere, at vores udbud for U-13 ikke har haft den store søgning.  
I skrivende stund ligger antallet af deltagende hold omkring status quo, men dog med et 
mindre plus i forhold til samme tid i sidste sæson. Det tegner godt for fremtiden, at der er så 
mange børn i gang med at spille håndbold i Østjylland. 
Til at afvikle disse stævner, har vi stor hjælpe fra de 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 håber at det er et samarbejde vi kan 
fortsætte og gerne udvikle yderligere. 
 
Med vores begynderstævner for U-9 og U-11 har vi haft taget springet fuldt ud og de er alle 
afviklet i haller med en kortbane, så vi på denne måde har taget ideer fra DHF spiludvikling i 
brug. Vi har fået mange positive meldinger omkring kortbane fra de deltagende hold. 
Antallet af kortbaner i kredsen har været et eksplosivt udviklingsområde i 2019. Vi er gået 
fra en meget lav andel af kortbanehaller til at vi nu er meget tæt på at alle foreninger har 
minimum en kortbane til deres rådighed. 
Vi vil gerne have de sidste med og har din forening ønske om yderligere udvikling på dette 
område så tag kontakt til vores konsulent Lars Møller der gerne hjælper jer videre. 
 
En stor del af sommeren 2019 gik med planlægning og afvikling af Beach Handball på 
Skæring Strand. Antallet af deltagende hold var igen imponerende højt med i alt 218 hold 
der deltog hen over de 7 stævnedage. Disse dage trækker også på en del frivillige kræfter, 
så dem vil vi gerne rette en stor tak til. 
 
Sommeren 2019 var ligeledes tid for afvikling af DHF Håndboldskoler samt camps. Mere 
end 700 børn og unge brugte dage af deres sommerferie i selskab med de dygtige 
foreningsledere i JHF Kreds 5. I DHF regi er det er meget flot antal deltagere. Vi sender 
hermed en stor tak videre til de foreninger i Kreds 5 der udbyder skoler og dermed gør det 
muligt. I skrivende stund kan vi se, at der allerede er godt gang i tilmeldingen til skolerne i 
kommende sommerferie, hvor vi har den glæde at der i år er lidt flere skoler udbudt i Kreds 
5 efter at vi sidste år kunne berette om et fald i antallet af skoler. Vi ved, at der stadig er 
godt med ledige pladser og kan kun opfordre foreninger til at udbrede kendskab til 
mulighederne i sommeren 2020 
 
I 2019 har gruppen af hjælpere omkring stævner udbudt af Kreds 5 BUU været Thomas Van 
Elst, Ib Stenvang, Kim Adamsen og Bo Nørgaard. Vi skylder dem en stor tak og husk at vi 
nemt kan bruge flere frivillige hænder i Kreds 5 så tøv ikke med at kontakte Lars Møller for 
en snak herom. 
 
Arbejdet i udvalget vil fortsat blive administrativt håndteret fra kredskontoret med hjælp fra 
en gruppe af frivillige, men vi har glæder os over at vi efter flere år uden en formand nu har 
Solveigh Blushøj der udover stævneopgaver og repræsenterer Kreds 5 til møder i JHF.  
Det er glædeligt og vi siger tak til Solveigh for denne ekstra indsats. 
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Til sidst vil jeg rette en stor tak til de nævnte medlemmer af udvalget, der alle har budt ind 
og været aktive som hjælpere til forskellige aktiviteter. Jeg sender en tak for veludført 
arbejde fra Kasper Vinther på kredskontoret med administration af børnestævner samt 
Beach Handball stævner.  
 
Herudover en særlig tak til Per Mouritsen, der stadig står bag udvalget og laver et fantastisk 
arbejde med at forberede og planlægge afviklingen af vores stævner i Beach Handball og 
som vi jo også stadig ser aktiv i stævneledergruppen til sommerens stævner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Århus, februar 2020 
 
 
Solveigh Blushøj 
Formand for Børne- Ungeudvalget & 
 
Lars Møller 
Udviklingskonsulent  
 


