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Et meget anderledes år 
Forud for hver sæson opsættes målsætninger og nye tiltag og ideer kommer på bordet. Vi måtte 
dog hurtigt sande, at sæsonen 2020-2021 blev et år, hvor den daglige drift på grund af udbruddet 
af coronavirus blev det altoverskyggende indsatsområde. Det har været et år, hvor 
gennemarbejdede planer gang på gang blev ændret på grund af regeringens restriktioner mod den 
verdensomspændende pandemi. Arbejdet kom i bølger, hvor der nogle gange skulle arbejdes 
under stort tidspres, mens arbejdet andre gange lå helt stille. Hen over sommeren 2020 og igen i 
starten af 2021 var de fleste medarbejdere hjemsendt med lønkompensation. Da mange af vores 
aktiviteter blev sat i bero, manglede kredsen også indtægter, hvilket igen afspejles i kredsens 
økonomi. 
 
Udvalgenes arbejde 
Der er på trods af Covid-19 gennemført et godt og kontinuerligt arbejde i alle vores udvalg, hvilket 
skyldes stabilitet i udvalgenes personsammensætning og ikke mindst blandt udvalgsformændene, 
som år efter år yder en stor indsats som frivillige ledere. 
Det er et stort arbejde at være frivillig leder, men vi har altid haft den grundholdning, at de frivillige 
skal tage sig af de overordnede politiske linjer og have kontoret som hjælp til alt det praktiske 
arbejde. 
Det betyder samtidig, at formand og næstformand får mere tid til at tage sig af de løbende 
opståede opgaver og samarbejdet med JHF og DHF samt ikke mindst Kreds 7´s ledelse i 
processen med at optimere samarbejdet. 
En uddybning af arbejdet, indsatsområder og aktiviteter i de forskellige udvalg beskrives i de 
respektive beretninger for hvert udvalg. 
Et udvalg skal dog fremhæves i min beretning. Turneringsudvalget har på grund af Covid-19 haft 
en sæson med rigtig meget ekstra arbejde, og hver gang regeringen meldte nye restriktioner ud, 
skulle der laves nye planer, hvor interesser fra alle områder i Jylland skulle koordineres. En svær 
opgave, som dog er løst meget flot, så vi på trods af udfordringerne fik spillet turneringskampe, 
selvom omstændighederne har været svære. 
 
Konsulenten 
Vores konsulent Carsten Glejbjerg er ansat af DHF, men da arbejdet primært foregår lokalt, skal vi 
selvfølgelig have stor indflydelse på, hvordan dette arbejde organiseres og prioriteres. 
Der vil altid være nogle nationale landsdækkende indsatser, men de lokale indsatser aftales i et 
samarbejde mellem DHF, Kreds 8 og konsulenten.  
Vores konsulent har via foreningsnetværk og de kommunale netværk en god kontakt til vores 
foreninger og tilbyder relevante indsatser til gavn for vores klubber. Men det er også vigtigt, at 
foreningerne aktivt søger dialogen med henblik på opfølgning og udvikling af vores 
indsatsområder.  
 
Covid-19 situationen påvirker antallet af hold 
Som det ses i udviklingen af medlemstal har vi i årene 2017-2018-2019 haft et støt stigende 
medlemstal. Medlemstallet for 2020 er endnu ikke gjort endeligt op, men et fald i antallet af hold på 
10% eller præcist 48 hold i sæsonen 2020-2021 giver også et fald i antallet af medlemmer. 
Vi kan dog håbe på, at medlemstilbagegangen ikke er lige så stor som holdtilbagegangen, men at 
klubberne blot af forsigtighedshensyn ikke har tilmeldt det samme antal hold som de plejer, da vi er 
den kreds i Jylland, der har haft den klart største nedgang i antallet af hold.  
En så kraftig tilbagegang er kedelig læsning i en tid, hvor alle i dansk håndbold arbejder for at 
vende tilbagegangen. Det rammer også kredsen økonomisk, men med hårdt arbejde på alle fronter 
og en velovervejet økonomistyring, klarer vi os forhåbentlig gennem krisen. 
 
 
 
 
 
 
 



Udviklingen i JHF´s antal hold over 5 sæsoner 
 

  2020/2021 2019/2020 2018/19 2017/18 2016/2017 

 

Total 

Fra 
19/20 

til 
20/21 i % Total 

Fra 
18/19 

til 
19/20 i % Total 

Fra 
17/18 

til 
18/19 i % Total 

Fra  
16/17 

til 
17/18 i % Total 

Fra  
15/16 

til 
16/17 i %  

Kreds 1 620 -21 -3,28 641 +17 2,72 624 +14 2,30 610 -10 -1,61 620 -16 -2,52 

Kreds 2 402 -16 -3,83 418 +6 1,46 412 -35 -7,83 447 -4 -0,89 451 -32 -6,63 

Kreds 3 460 -17 -3,56 477 -12 -2,45 489 -11 -2,20 500 -3 -0,60 503 -17 -3,27 

Kreds 4 527 +34 6,90 493 0 0,00 493 -30 -9,37 523 0 0,00 523 -22 -4,04 

Kreds 5 440 -8 -1,79 448 +26 6,16 422 -18 -4,09 440 +1 0,23 439 -10 -2,23 

Kreds 6 545 +25 4,81 520 -5 -0,95 525 +16 3,14 509 -17 -3,23 526 -2 -0,38 

Kreds 7 290 -16 -5,23 306 +28 10,07 278 -15 -5,12 293 -23 -7,28 316 -8 -2,47 

Kreds 8 470 -48 -9,27 518 +41 8,60 477 -24 -4,79 501 -9 -1,76 510 0 0,00 

I alt 3.754 -67 -1,75 3.821 +101 2,72 3.701 -122 -3,19 3.823 -65 -1,67 3.888 -107 -2,68 

 
 

Udviklingen i Kreds 8´s medlemstal over 8 år 
 

År    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013 
Medlemstal ca. 9.150   9.557   9.382   9.317   9.481   9.148   9.473   9.575 

 
 
Ny struktur i dansk håndbold 
Sidste år nævnte jeg, at vi formentlig op mod sommeren 2020 så et forslag, hvor Danmark er 
inddelt i et antal regioner, der alle bærer navnet DHF. Men endnu engang må vi konstatere, at en 
strukturændring i dansk håndbold har mange interesser, så ikke bare et men flere forslag er i spil. 
Der er skelet en del til andre forbund og fakta er, at hvert forbund har sin egen unikke organisation. 
Derfor kan vi nok ikke lave en kopi af andre, men skal finde den model, der passer bedst til dansk 
håndbold. 
Det interessante er herefter opbygningen af den enkelte region, hvor det er vigtigt at bevare både 
den politiske og administrative nærhed samt alle de frivillige, der arbejder for dansk håndbold. 
 
Afslutningsvis vil jeg takke vores udvalgsformænd for et stort arbejde samt nogle gode drøftelser 
på vores møder. En stor tak skal også lyde til medarbejderne på kredskontoret, der har løst de 
administrative opgaver på bedste vis. 
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