
Beretning fra BUU 
 
Så er vi nået til februar og dermed tid til at skrive beretning. Nogle har sagt til mig, at det må være let at 
skrive denne gang, da der ikke er ret meget at berette, men det er faktisk ikke let. 
Hvis jeg skulle skrive om Corona protokoller, Covid-19 retningslinjer o.l. kunne jeg sikkert berette meget, 
men når det kommer til aktiviteter indenfor Børne- og Unge området er der slet ikke så meget at skrive. 
Vi har da slet ikke opgivet optimismen, men vi må jo bare afvente, til der lukkes op igen.  
 
Vi har aflyst meget, eller jeg vil hellere skrive, at vi har udsat aktiviteterne. 
Dermed er det jo også klart, at vi har arbejdet trods nedlukningen, men det væsentlige, nemlig alle vore 
stævner og aktiviteter har jo slet ikke kunnet gennemføres. 
Vi ved endvidere, at mange foreninger også har arbejdet, så godt som de nu kan. Mange har holdt kontakten 
til deres spillere og medlemmer, og det er jo netop vigtigt, når der lukkes op igen. Da der var mulighed for 
det, trænede man også i foreningerne uden at kunne komme til stævner. Det betød meget for spillerne, og 
dermed også for os som forbund. Det er meget beundringsværdigt. 
  
Vi nåede at få sæsonen gjort færdig med afholdelse af vore store og succesrige finalestævner i 
Totalhåndbold, som vi sammen med arrangørforeningerne altid får stor ros for af mange 
håndboldinteresserede og deres familier. 
 
Efter sommerferien nåede vi også at få vores inspirationsarrangement gennemført. 
Det fandt sted i september måned i Vojens Hallerne, og som vi har gjort mange gange før, var der på 
programmet noget praktisk og derefter informationer om den kommende sæson. Der var i alt 45 deltagere.  
Det var et godt arrangement, hvor instruktøren Allan Windeballe på en meget god og informativ måde fik vist 
deltagerne gode og relevante øvelser og træningsprogrammer.  
M.h.t. BUU´s arbejde fik deltagerne informationer om den kommende sæson i forhold til de på det tidspunkt 
gældende restriktioner. 
                                                                                                                                                                                                          
Af andre aktiviteter, som blev gennemført kan nævnes bl.a.  
Håndboldkaravanen: Et meget godt og populært koncept, der tilbydes i samarbejde med skoler, og som år 
efter år viser, at der kommer flere håndboldspillere til foreningerne. 
Håndboldskoler: Det er også et meget godt tilbud, som mange tager imod. Vi har rigtig mange af dem i vores 
område. 
 
Der kan selvfølgelig nævnes mange andre gode aktiviteter såsom Beach stævner, Trille Trolle m.m. 
 
Alle disse gode koncepter bliver selvfølgelig tilbudt til den kommende sæson. Det gælder også 
Totalhåndbold stævner, Indslusningsstævner, Overnatningsstævner, U-13 Træf og hvad vi ellers tilbyder, når 
der forhåbentligt lukkes op igen. 
 
 
 
Til sidst skal der her lyde en meget stor tak til alle, som jeg har samarbejdet med i den forløbne sæson. 
Herunder en stor tak til alle i foreningerne, som på trods af situationen, stadig arbejder for at håndbolden 
skal videreføres i fremtiden. Vi skal stadig sikre fremdriften i Dansk Håndbold, vi skal holde fast i 
traditionerne og tænke nyt, så ord som fastholdelse, udvikling og tilgang virkelig kommer til virkeliggørelse. 
I gør alle en kæmpe indsats – tak for det. 
Der skal også lyde en stor tak til BUU, stævneledere, kontorpersonalet, kredsbestyrelsen og sidst men ikke 
mindst Carsten Glejberg. 
 
Jeg glæder mig til, at vi kan ses igen og ikke kun via en skærm. 
 
 
Trine Jepsen. 
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