
Beretning TU 2021-22 

 

Kære foreninger – Denne beretning vil lige som sidste år være noget anderledes end de øvrige, I har fået 
gennem årene. 

Vi nærmer os ikke helt afslutningen på sæsonen endnu, da den er blevet forlænget pga. Covid-19. Men vi 
har snart Kredsgeneralforsamling, så derfor beretning nu. 

Vi har i turneringsudvalget fulgt Corona situationen ift. flere og færre restriktioner, og vort kredskontor har 
sammen med udvalg og forbundskontor, ydet en stor indsats for at få gang i vort elskede spil igen.  

Vi har i turneringsudvalget i JHF haft utallige online-møder for at få overblik over situationen, få tilrettet puljer 
og propositioner og ved ombrydning få lavet nye puljer. Vi har mistet hold, men vi også fået nye hold efter 
ombrydning.  

Kredskontoret og vort samarbejde med Kreds 8 er rigtig fint, hvorfor vi også sammen finder nye/fælles 
løsninger til gavn for jer foreninger. Vore pulje-team møder er givtige, og dem sætter vi stor pris på. 

Jeres forslag til ændringer af regler eller spørgsmål er altid velkomne og bliver behandlet seriøst, skal I vide. 
Vi ændrer dog ikke på regler i en løbende turnering, men vil have dem til diskussion under JHF’s og DHF’s 
turneringsudvalg inden den nye sæson starter. Ved ændringer kræver det en flertals beslutning. 

Vore afsluttende stævner som Kredsmesterskab og Jysk Mesterskab er der sat dato på, det samme med 
afslutningsstævnerne. Da vor turnering er forlænget, vil flere tage til private stævner måske allerede inden 
turneringen er endt, men vi håber, at det stadig er den rigtige beslutning, vi har truffet og I vil deltage. Det er 
status pt.  

Evalueringsmødet, vil blive holdt ifm. Kredsgeneralforsamlingen. Vi ser frem til at møde jer og tale om løst og 
fast. 

Jeg og turneringsudvalget håber, at vi alle ses igen til næste sæson og at I er kommet gennem krisen uden 
de store økonomiske tab. 

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. Det har igen været en svær sæson for alle. Også 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 en anderledes sæson. 

Sonja Hansen, TU-formand, Kreds 7 


