
Turneringsudvalgsformanden beretning 2019 
 
Så er det tid for et tilbageblik for sæsonen 2018-2019 set fra turneringsudvalget side. 
En sæson, hvor der fra Dansk håndbold forbunds side blev besluttet en ændring af spilfor-
mer, som vil ændre turneringen. 
 
Aldersdispensationsspillere 
Dette emne har jeg tidligere nævnt i min beretning, og som udgangspunkt er der ikke noget 
i vejen med reglerne omkring aldersdispensationsspillere, det er de enkelte træneres brug 
af spillerne. 
 
Aldersdispensationsspillere skal ikke bruges til at forstærke et hol. Meningen med at man 
kan søge aldersdispensation til en spiller, der er ældre ned på et underliggende hold er, 
hvis der er sociale forhold, der taler for det (spilleren går i klasse med spillerne på under-
liggende hold mv.) eller klubben ikke har spillere nok til et hold i egen årgang.  
 
Desværre ser jeg et øget ”misbrug” af aldersdispensationsspillere, når et hold søger al-
dersdispensation til 6 spillere der er U-16 ned på U-14, så var det måske bedre, at man 
rykker U-14 spillere op på U-16, i stedet for at rykke 6 spillere ned. 
 
I denne sæson har vi i kredsen fået en del henvendelser omkring brug af aldersdispensa-
tionsspillere, og der skal herfra lyde en opfordring til, at trænerne i de enkelte klubber hu-
sker, hvad meningen med brug af aldersdispensationsspillere er. 
 
Der er i denne sæson søgt om aldersdispensation til 203 spillere i kreds 3. 
 
Kvalifikationsturneringen 
Vi har de sidste 3 sæsoner kørt med et seedningsudvalg i U-14, U-16 og U-18 drenge og 
piger forud for kvalifikationsturneringen. 
 
Vi har i denne sæson lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har bedt 1. Divisions-
klubberne give os deres kommentarer til vores model med seedningsudvalg og bedt dem 
få deres trænere til at svare på undersøgelsen. 
 
Vi fik 25 svar tilbage og svarene var meget entydige: 
Seedningsmodelen er et positiv tiltag og modellen fungerer, og det har givet et bedre kva-
lifikationsspil. 
 
Positiv overfor forhåndsudtagne hold, dog skal alle U-14 hold spille kval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nye spilformer i Dansk håndbold fra sommeren 2019 
 

• Der indføres ulige årgange i stedet for lige årgange til og med U-19 
•  
• Der indføres enkeltårgange frem for dobbeltårgange til og med U-9 
•  
• Der ændres i spilform, så U-9 og U-11 fremover skal spille på DHF Kortbane (U-11 dog 

først fra sæsonen 2021/2022) 
•  
• Der ændres i boldstørrelser og -typer på en del børne- og ungdomsårgange 
•  
• Der ændres i regler om målvogter, igangsættelse af spil og antal spillere på holdkortet i 

totalhåndbold 
•  
• De kommende U-15-årgange skal fremover ikke deltage i landsdækkende ungdoms-DM. 
•  
• Der indføres nye dispensations- og spiludviklingsregler. 

 

 
Ovennævnte er de ændringer, der er besluttet, men ikke alt er på plads på nuværende 
tidspunkt, der arbejdes med de sidste beslutninger i Dansk Håndbold Forbund. 
 
Der vil komme information ud til klubberne når alt er på plads, og vi vil i Kreds 3 lave 2 
informationsmøder i august, omkring de ændringer der sker. 
  
Jydsk pokal ungdom 
Vi har i denne sæson indført Jydsk Pokal Ungdom, det tidligere Kreds Cup. Landet er delt 
op i 4 områder, og hvert område skal aflevere 2 hold til kvart/semifinalerne. Herefter afvikles 
det afsluttende stævne som et Final 4.  
 
Kvart-og Semifinalerne afvikles i syd i Tønder og i nord i Brønderslev og Aalestrup den 
02.03.2019 



Finalestævnet afvikles i Ikast sportscenter den 16.03.2019 
 
Elite Cup finaler og Jyske Mesterskaber 
Elite Cup finalerne for U-14, U-16 og U-18 drenge og piger afholdes i kreds 1 i Støvring. 
 
Jydske mesterskaber for U-14 1. Division A piger og Drenge afholdes den 6. – 7. april 2019 
og det skal afholdes over 2 dage. 
 
De øvrige hold spiller JM den 13. – 14. april 2019. 
 
JHF TU har besluttet, at hvor det måtte være muligt, vil vi forsøge at samle flere mester-
skaber i samme hal. 
 
Kredsmesterskaber  
Kredsmesterskaber i U-12 og U-14 afholdes den 30.03.2019 for pigerne og den 31.03.2019 
for drengene. 
 
Afslutning 
Der skal lyde en stor tak herfra for samarbejdet til medlemmer af turneringsudvalget, be-
styrelsen og Jens og Lone på kontoret. 
 
Gitte Højbjerg 
Turneringsudvalgsformand 


