
Håndbolds beretning sæsonen 2020/2021 
 

Som langt de fleste har oplevet, har året 2020 været præget af nedlukninger og social afstand. Dette har 

naturligvis også påvirket os i Bjerregrav håndbold. 

Året startede godt ud med turneringen i fuldt flor. Vi fik afholdt et større børnestævne for vores U5, U6, 

U7, U8, U9 og U10 hold i februar og U15 drenge og piger samt damesenior fik spillet en masse 

søndagskampe. 

Men kort efter blev vi, som så mange andre, ramt af restriktioner og nedlukning. 

Det har betydet at langt de fleste træninger og kampe det sidste år har været aflyst og vi derfor dårligt nok 

har haft set vores spillere i store perioder af året. 

Til at starte på var der som bekendt kun tale om restriktioner. Det betød færre publikummer i hallen, 

afstand, sprit og mundbind og det krævede en del arbejde fra både udvalg og trænere at få kampe og 

træninger til at gå rundt. Men spillerne kunne mødes og træne eller spille kamp og det er klart at 

fortrække, når man så ser tilbage på det år der er gået. 

De sidste mange måneder har så været præget af en fuldstændig nedlukning. Rent håndboldmæssigt er 

turneringerne blevet aflyst og sæsonen nulstillet, hvilket betyder at der ikke sker op- eller nedrykning for 

holdene i denne sæson, hvilket alt taget i betragtning er en god måde at imødegå denne sæsons udfald. 

Nu er vi endelig tilbage i hallen igen. Spillerne er til træning hver uge og de første kampe er blevet spillet. Vi 

oplever nogle rigtigt glade børn og trænere og det er vi naturligvis rigtigt glade ved selv.  

Ser vi frem mod næste sæson begynder holdene så småt at være dannet og vi har trænere sat på alle hold. 

Vi håber at alle vores glade håndboldbørn og voksne vender stærkt tilbage efter sommerferien til en 

forhåbentlig coronafri sæson. 

 

Jeg vil gerne række en personlig stor tak til alle trænere og hjælpetrænere, der har skullet stå på mål for 

mange ting det sidste års tid. På trods af mange nye beskeder og omvæltninger har i holdt modet oppe og 

sikret spillerne en god oplevelse hver gang de er kommet op i hallen! Det skal i virkelig have stor ros for! 

 

Også en stor tak til dette års håndboldudvalg! Vi har skullet træffe mange svære beslutninger og ofte ret 

hurtigt. I er dog ikke blevet slået ud men har forsat kampen på trods af at det ofte var svært og krævede 

mange ekstra timers arbejde at klargøre både hal og trænere til de restriktioner, der galt på de pågældende 

tidspunkter. Jeg er meget taknemlig og ser frem til at vores fællesskab og arbejde forsætter i næste sæson! 

 

På vegne af håndboldudvalget 

Stine Eiby 

 


