
Turneringsudvalgets beretning 

Når jeg kigger tilbage på sæsonen 2020/2021 så er det desværre med en vis vemod. 

I Kreds 3 havde vi den 29.02.2020 sammen med Kreds 6 afviklet finalestævnet i Jysk cup 

ungdom og det skulle så senere vise sig at være den eneste cupturnering, der blev færdig-

spillet i denne sæson, da sæsonen blev lukket ned den 11.03.2020. 

Nedlukning af håndbolden 

Den 11.03.2020 indkaldte statsminister Mette Frederiksen til pressemøde på grund af Co-

rona situationen og lukkede Danmark ned. 

Det betød for vores håndboldsæson, at turneringen lukkede den 11.03.2020 kl. 23.59 med 

de stillinger i de forskellige rækker/puljer, der var på dette tidspunkt, og der blev ikke spillet 

mere håndbold denne sæson. 

Kvalifikationsturneringen 

Det blev besluttet af kvalifikationsturneringen for 2020/2021 blev suspenderet og der var fri 

tilmelding til ungdomsrækkerne for U15 til U19.  

Seedningsudvalgene blev indkaldt til at lave forslag til puljer, og udvalgene mødtes og fik 

dette arbejde lavet.  

Turneringen 2020/2021 

Vi var klar til at starte turneringen op, men den 24.09.2020 valgte JHF TU at sætte turnerin-

gen på pause til den 16.10.2020. 

Den 17.10.2020 startede vi turneringen op igen, og der kunne endelig spilles håndbold, men 

glæden varede kort for først lukkede regeringen 7 kommuner i Nordjylland, og dermed blev 

der ingen kampe afviklet i disse kommuner, og dernæst blev der håndpause for senior, og 

den 17.12.2020 blev der igen sat stop for håndbolden. 

Da vi kom ind i 2021, fortsatte det med nedlukning af håndbolden, og der blev ikke spillet 

mere håndbold i resten af sæsonen.  

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i DHF 

Den 22.03.2021 var der indkaldt til virtuelt repræsentantskabsmøde i DHF med eneste punkt 

på dagsorden: 

Afstemning om annullering af sæsonen 2020/2021 

Det blev enstemmigt vedtaget at annullere turneringen for sæsonen 2020/2021 for alle bred-

derækker fra og med 2. division og ned. 



 

Afslutning 

Der skal lyde en stor tak herfra for samarbejdet til medlemmer af turneringsudvalget, besty-

relsen samt Jens og Lone på kontoret. 

 

Gitte Højbjerg 

Turneringudvalgsformand 


