
 

 

 

 

 

 

 

       Århus, den 2. april 2019 
 

 

Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget  

onsdag den 27. marts i Skæringhallen.  
 

 

1. Følgende foreninger var repræsenteret/tilmeldt mødet: 
AIA, Tranbjerg, AGF, Århus, BMI, Egelund, Brabrand Håndbold, Hammel GF, Harlev IK, 
Hasle KFUM, HEI, Skæring, Hørning Håndbold, Kolt-Hasselager IF, Odder Håndbold,  
IK Skovbakken, Skødstrup SF, ST70, Trige, Stavtrup IF, Stjær BK, Team Favrskov 
Håndbold, TMG, Mårslet, Todbjerg-Mejlby IF, Thorsager-Rønde IF, tst, Tilst, Viby IF  
og VRI, Risskov. Enkelte foreninger var dog kun repræsenteret under punkt 1. 
 
Betina Lyng Bjerre fra DHF´s Breddeudvalg og Anders Fredsgaard fra DHF´s 
Turneringsudvalg præsenterede de nye årgange, kortbaner, ændrede boldstørrelser samt 
antal spillere i de yngste rækker. De større ændringer i det kommende 
turneringsreglement blev gennemgået og diskuteret.  
Turneringsreglementet forventes færdigt og offentliggjort inden 1. juli.  
 
Allerede nu henvises til vores hjemmeside, hvor info kan hentes på forsiden (banneret). 
Desuden fremsendes de viste slides på foranledning/opfordring. DHF planlægger 
yderligere materialer – hand out, video mv. – som vil være klar medio august. 
 

2. Velkomst og præsentation af de fremmødte. 
 

Fra turneringsudvalget var Kim Adamsen og Vibeke Rasmussen mødt op. Derudover 
deltog Henrik Larson (den nyligt afgåede turneringsformand), Per Mouritsen (tidligere 
medlem af turneringsudvalget og stadig med på sidelinjen), Lars Møller 
(udviklingskonsulent), Kasper Vinther og Susanne Christiansen fra kredskontoret. 
 
Henrik bød velkommen til de fremmødte foreninger og de mange trænere der var mødt op 
denne gang, og fortalte at det var hans sidste møde som turneringsformand, da han var 
valgt til bestyrelsesformand. Herefter blev den nye turneringsformand Kim Adamsen 
præsenteret.  
   

 
3 (4, 5 og 6) Evaluering af den afgående turneringssæson.  
 

Afvikling af kvartfinaler og finaler i Jydsk Pokal Cup har krævet en del kampflytninger i år, 
kan man ikke melde datoerne ud i god tid, så det kan planlægges?  

 
Henrik Larson  
 Det skal vi nok være mere obs på fremover.  



 

 

 
  Før var der både A og B cup. Får vi en B cup igen? 
 
Henrik Larson 

Ja, det kommer til næste år, vi valgte bare her det første år, kun at koncentrere os om  
A Cup, da det hele lige skulle indkøres.  
 
 
Elite Cup finale – flytter man datoen næste år, så det ikke ligger samme dag som Final 
Four? 

 
Henrik Larson 
 Ja, det bliver ikke samme dag næste år.  
 
 
 Bliver der skelet til slutstillingerne nu her, når der skal laves puljer til september?  
 
Henrik Larson/Per Mouritsen 

Nej, det kan vi ikke. Det er jo jer, der skal sørge for at tilmelde dem i de rigtige rækker, da I 
er dem der kender spillerne/holdene bedst.  
 
 
Hvorfor er der så mange, der tilmelder for lavt, i nogle rækker er der kun til en pulje i A 
rækken, en i B og resten er tilmeldt i C rækken? Det gør, at de helt nye spillere har svært 
ved at klare sig i C rækken, fordi en del af holdene er alt for dygtige til at være der.  

 
Henrik Larson 

Det er desværre et tilbagevendende problem. Alt for mange trænere undertilmelder deres 
hold i stedet for at se mere realistisk på det, og tilmelde dem der, hvor de faktisk hører til. 
Vi kan kun, endnu en gang, opfordre til at man tilmelder med omtanke for de andre hold i 
rækken også.  
 
 
U-13 rækken – kommer der så dommere på dem? 

 
Henrik Larson 

Det ved vi ikke endnu. Hvis der med de ændrede dispensationsregler kommer flere hold, 
så kommer der også flere kampe, og vi skal bruge flere dommere. Vi ville frygtelig gerne 
klare så mange rækker som muligt, men vi kan ikke da vi ikke har dommere nok til det.  
Udgangspunktet er at alle kampe skal dømmes af sorte dommere, men det kræver at vi 
får nogle flere folk til at tage et dommerkursus. 
I to af de andre kredse er der lavet en beregning på, hvor mange dommere foreningerne 
skal have, i forhold til det antal hold de har er tilmeldt. Og de foreninger der ikke har sendt 
nok folk på dommerkursus, får lov til at betale en højere pris for at få dommere på deres 
kampe, så de på den måde er med til at betale for uddannelsen af nye. 

 
Kasper Vinther 

Dommerudvalgets nye medlem Jeppe Hanghøj Kirkensgaard har sat gang i udvikling af et 
mentorforløb for unge dommere, så vi sikrer, at de får den bedst mulige start, og ikke 
mister modet hurtigt. På den måde håber vi, at vi kan fastholde dommerne bedre og sikre 
dem en god udvikling. 
 
 
Som forening skal vi også være mere obs på tonen overfor vores dommere. Foreningerne 
være ansvarlige for at bevare den gode tone i hallerne.  



 

 

 
Der er altid mulighed for at afholde et lille minikursus for døm-selv dommerne ude i 
foreningerne. Tag fat i Kasper Vinther, Lars Møller eller evt. Lars Faartoft fra 
dommerudvalget.  
 
 
Boldstørrelse – det er ofte et problem at blive enige om, hvilken bold man skal spille med, 
så kan man ikke lade det være op til hjemmeholdet at afgøre?   
(Jf. turneringsreglementet, så er det dommeren som bestemmer bolden). Men Henrik 
Larson tager det med til næste DHF-møde (i dag har vi fælles turneringsreglement over 
hele landet, hvorfor sådanne afgørelser skal træffes i DHF-regi). 

 
Kasper Vinther 

Opfordrede foreningerne til at tage hensyn til om det er døm-selv kampe eller kampe med 
dommere på, når der sættes tider på. Sådan at der ikke er en kamp med dommer på, en 
døm-selv kamp og så en kamp med dommer på igen. 

   
 

Kommunikation – kommunikationen kan blive bedre. Der var forslag om en tilmelding-liste 
via hjemmesiden (mailing liste), hvor trænere og andre foreningspersoner kan tilmelde sig 
og få diverse info direkte ud til trænere/ledere eller andre interesserede. Eller mulighed for 
at nyheder fra hjemmesiden automatisk kunne blive udsendt til tilmeldte af et nyhedsbrev 
fra kredsen? 

 
Henrik Larson 

Vi erkender at kommunikation er en udfordring. Noget vi alle skal blive bedre til. Indtil en 
ny og bedre hjemmeside er udviklet, kan de nævnte forslag være en mulig løsning. Vi 
arbejder videre med forslagene. 

 
 

 
Referent 
 
Susanne Christiansen 
JHF – Kreds 5 
Kontorassistent 


