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Turneringsudvalgets beretning 2019/20 
  
Sæsonen 2019-20 har budt på mange spændende nye tiltag. Foreningerne i Kreds 5 fik i to 
omgange mulighed for at blive klogere på nye ting som Ulige årgange, kortbane, de nye 
spiludviklingsregler, U-19 Liga - og alt hvad det indebar. Første møde var DHF Road show, 
der blev afholdt i Skæring med en fin tilslutning. Anden omgang var målrettet som 
introduktion til kortbane for trænere og ledere. Det blev afholdt i Søften og var en blanding af 
oplæg i mødelokalet og en praktisk gennemgang i hallen med hjælp fra vores dygtige 
konsulent Lars. 
  
Vi har igen i år tilbudt foreningerne at deltage i en forturnering i september måned. Det blev 
primært tage imod i de yngste rækker og tjente samtidig til endnu en introduktion af 
kortbane i U-9 rækkerne. Mange foreninger foretrækker stadig deltagelse ved private 
stævner, vi mener dog stadig at vores tilbud om deltagelse i forturneringen er godt, specielt 
med henblik på at kunne tilmelde hold på rette niveau i de yngste rækker. 
 
Vi har sagt ja til at afvikle JPU her i Kreds 5 og det afvikles i hhv. Bellevuehallerne og i 
Rønbæk-hallerne lørdag den 14. marts. Stævnet afvikles i dobbelthaller og det er kun lykkes 
med stor hjælp og velvilje fra VRI Håndbold og Team Favrskov Håndbold – mange tak for 
det. Det har også været en sæson hvor flere hold fra Kreds 5 er nået meget langt i Elite 
Cuppen. Desværre ofte uden modstand, da antallet af hold der har trukket sig fra den 
turnering har været bekymrende højt – en turnering vi må opfordre JHF´s TU til at kigge 
nærmere på, hvis den skal have nogen mening i fremtiden. 
 
Som TU-formand har det også været et spændende år med adgang og indflydelse i selve 
maskinrummet i JHF´s TU. Det er gode erfaringer at lære - hvordan hverdagen fungerer i de 
forskellige kredse/områder i Jylland. Vi har henover sæsonen taget stilling til mange nye ting 
i forhold til regler/regelændringer, spiludvikling, sær-dispensationer, seedninger og der har 
været nogle interessante diskussioner om f.eks. antallet af hold i de forskellige rækker, 
efterskolehold i turneringen, geografi (transporttid) og meget andet.  
 
Det meget omfattende arbejde, det er at planlægge turneringen, er lykkes rigtig godt i 
sæsonen 2019-20 og dette skyldes navnlig to ting; nye energiske udvalgsmedlemmer 
kombineret med nogle erfarne og ligeså energiske udvalgsmedlemmer i TU, samt ikke 
mindst en fantastisk indsats og hjælp fra personalet på kredskontoret. Så der skal lyde en 
stor tak til TU-udvalgsmedlemmerne Kenneth Sig, Mads Bo Jensen og Vibeke Rasmussen 
for jeres fantastiske indsats. Desuden vil jeg rette en speciel tak til vores hårdtarbejdende 
konsulenter Per Mouritsen og til Thomas Van Elst for god sparring og hjælp. 
 
Intet af de nævnte ting ville dog være lykkes uden Susanne og Kasper på kontoret – tusinde 
tak for jeres kæmpe store hjælp. Også en stor tak til vores konsulent Lars Møller, der med 
sin store indsigt og erfaring altid kan hjælpe med en løsninger og eller give en god sparring. 
Sidst men ikke mindst tak til den samlede bestyrelse i Kreds 5 for nogle gode og 
spændende håndboldsnakke og hyggelige møder i håndboldens tjeneste. 
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