
Beretning fra Turneringsudvalget  2019/20 

 

Kære foreninger - Endnu en sæson nærmer sig sin afslutning. I skal igen have stor tak for jeres opbakning til 
håndbolden i Kreds 7. 

Status – Den største ændring i denne sæson har været, at vi har ændret årgange i ungdomsrækkerne til 
ulige årgange. Det ser ud til at der ikke er opstået de store problemer, og DHF undersøger stadig, om det er 
den rette løsning sammen med kortbane håndbolden. 

De seneste år har der været lidt tilbagegang ved nogle hold og lidt fremgang hos andre, men så nogenlunde 
samme antal totalt. I år kan vi med glæde sige, at der er sket fremgang i Kreds 7, hvilket glæder os meget. 
Én af årsagerne tænker vi er det store arbejde vores konsulent Bettina laver, og så at vi i turneringsudvalget 
og på kontoret prøver at lytte til vores foreninger.  

Tillykke med jeres opnåede resultater, hvad enten det er et mesterskab, en oprykning eller medgang i 
klubben og nye medlemmer. Det er altid dejligt, når det går godt, men vi må ikke glemme de, der har 
modgang eller medlemsnedgang. Lad os høre fra jer, hvis I får brug for hjælp. 

Vores fælles Kreds7/8 kredskontor og samarbejde har taget et skridt mere ift. et tættere samarbejde om 
turneringen. Det har udover vores puljeteam (folk fra klubber rundt om i kredsene 7 og 8), også medført, at vi 
holder KM og afsluttende stævner i vores kredse, hvor der for holdenes vedkommende er muligt at tilmelde 
sig et stævne, der passer til afstand og dato. Til KM spiller man, der hvor man administreres, men det har vi 
også gjort tidligere.  

Ang. vores fælles turneringsreglement for hele DK så er det blevet justeret, hvor det giver mening for hele 
Danmark. Her har vi haft lidt udfordringer, som vi arbejder på at få udjævnet. Gennem sæsonen kan der 
opstå udfordringer, men håber det er løst tilfredsstillende gennem god dialog parterne imellem. 
Opstartsstævnerne har været godt besat og kortbane turneringen er kommet godt fra start.  

Evalueringsmødet, som nu er et fælles Kreds 7 tiltag, bliver dejligt besøgt, og vi får her lidt respons på 
turnering, uddannelse, dommere og kredstræningen. Det er vi glade for, så det ser vi frem til. 

Og så nærmer vi os igen afslutningen på sæsonen. Den 22. februar har vi kredsfinaler i Rødding på vores 
ungdoms cupturnering, JPU. Den 29. februar i Medius Holsted spiller Kreds 7 og 8 – JPU-kvartfinaler. Og 29. 
februar i Medius Holsted spiller Kreds 7og 8 – JCU-finaler. 
 
Den 28./29. marts er der afslutningsstævner i begge kredse, og den 4./5 april har vi både afslutningsstævner 
og KM i begge kredse. JM bliver offentliggjort senere. I ønskes held og lykke, når I skal deltage i disse 
stævner. Og til de, der ikke skal eller ønsker at deltage, dejligt, I var med denne sæson. 
 
Jeg og turneringsudvalget håber, alle har haft en dejlig sæson med gode, spændende og sjove kampe og 
timer på banen og uden for ikke mindst, og at I er klar til endnu en sæson efter sommerferien. Inden jeg 
slutter min beretning, skal der lyde tak til øvrige kredse, TU-formænd, Forbundskontoret og øvrige forbund. 
Tak til Kreds 8 for et konstruktivt samarbejde og tak til kredskontoret for deres fremragende arbejde med 
turneringen. Tak til bestyrelsen for gode debatter og til konsulenten for sin indsats. En særlig tak til mine 
udvalgsmedlemmer, der dedikerer deres fritid til håndbolden. 

 
Husk på, vi er alle forskellige. Påpeg ikke andres fejl og mangler 

Respekter andres særheder – du har selv nogle 
 
 

Med disse ord vil jeg sige tak for denne sæson 

Sonja Hansen, TU-Formand, Kreds 7 


