
Beretning EU 
 
Beretningen kan gøres ganske kort. For der er i det forgangne år ikke sket det store. Også her har COVID-
19 gjort det surt. Ligesom det øvrige håndbold Danmark, som pt er lukket ned, er arbejdet med de unge 
talenter også sat på standby. 
Vi var allerede sidste år i opstarten udfordret i forhold til de tidligere år. Overgangen til ulige årgange gjorde 
at vi ikke som hidtil kunne begynde arbejdet med den nye årgang i januar.  
 
Derfor prøvede vi noget nyt hvor alle kunne tilmeldes en åben træning og prøve hvad Kredstræningen 
bestod af. 
Det tilbud valgte rigtig mange at benytte sig af og derfor blev vi nød til at dele de tilmeldt op i hold så der ikke 
var alt for mange på gulvet på en gang.  
Der var planlagt 3 træninger, desværre nåede vi kunne at gennemfører 2 inden COVID-19 lukkede Danmark 
helt ned. 
 
Der er i skrivende stund ikke en endelig plan for hvornår og hvordan vi må genoptage arbejdet med de 
grupper som ikke er afsluttet i Kredsregi. Altså for drengenes vedkommen årgang 2005/06 og ved pigerne 
årgang 2006. 
Flere planer har været vendt men forlængelserne af forsamlingsforbuddet sætter kæp i hjulet.  
En ting er man dog enige om, de berørte årgang bliver ikke glemt eller overset i DHF regi. 
 
Gudskelov har man i de seneste par måneder kunne følge først damelandsholdet og senest 
herrelandsholdet vise Danmark frem i verden som den håndboldnation vi er, og hvor rigtig mange dygtige 
håndboldspillere fødes. 
Og endnu engang viser det hvor vigtig vores mange dygtige klub trænere rund omkring i landet er. 
 
Kredskontoret skal selvfølgelig også have en tak med på vejen for al deres hjælp. 
 
Til sidst en kæmpe tak til Peter Vejbæk, John Steensen, Lene Svarre, Karen Steensen, Kim Torp Petersen, 
Allan Galle Hansen, Daniel Sandbye, Henrik Iversen, Brian Søgaard & Morten Panikovski som alle har lagt 
tid og kræfter i et arbejde i det forgangne år som desværre ikke kunne udføres. 
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