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Turneringsudvalgets beretning 
 
Vi ser tilbage på et år, hvor hele forårssæsonen blev aflyst. Det var hårdt ovenpå et efterår 
2020, hvor bredde-senior stort set ikke kom i gang med håndbolden, de har dermed fået 
revet et helt år ud af kalenderen.  
 
I rigtig mange foreninger tog man under nedlukningen helt nye træningsmetoder i brug. 
For at holde holdene i gang blev der trænet på parkeringspladser, på græsplæner, 
kunststofbaner og hvor man ellers kunne komme til. Dejligt at se de mange nye måder at 
træne på. 
 

 
        Udendørstræning, U13 piger HK73 Rask Mølle 
 
 
De første håndboldkampe, der blev spillet i 2021, var til vores Beach stævner og til vores 
sommerturnering. Dejligt – endelig, efter mange måneders nedlukning, at kunne komme til 
at spille håndboldkampe igen. Nogle foreninger var dog begrænset af, at hallerne var 
optaget til Corona-test og vaccination, og for enkelte foreninger varede denne situation 
ved helt til oktober måned, og gjorde det vanskeligt, at få en træningsopstart med plads til 
alle hold. 
 
JHF så sig nødsaget til igen at undlade kvalifikationsspillet for ungdomsdivisionerne, hvor 
der i stedet var fri tilmelding. I JHF kreds 6 blev forturnering for U-9 – U-13 rykket til de to 
første weekender i oktober, hvorefter turneringsstarten for disse rækker blev rykket til efter 
efterårsferien, den efterfølgende turnering var nu kun på 8 uger før ombrydning.  
 
Den korte turnering for U-9 til U-13 rækkerne har givet uvante puljestørrelser og 
afviklingsformer. Vi havde et udgangspunkt til turneringen, der hed max 4 hold i puljerne i 
U-9 og U-11 rækkerne og 5 holds puljer i de øvrige rækker. Dette blev omdefineret til ca. 5 
kampe for holdene i U-9 og U-11 rækkerne og ca. 8 kampe for de øvrige. Dette blev gjort 
for at give os i turneringsudvalget flere muligheder for at ramme en nogenlunde geografisk 
fordeling i puljerne, som også tog hensyn til holdenes niveau.  Vi har derfor haft puljer, 
hvor holdene kun skulle mødes en gang indbyrdes. En løsning vi tænker, er mere 
acceptabel, hvis der i puljen er et lidt for stærkt hold, da det så kun er en gang, man skal 
møde dem. De lidt større puljer med kun en kamp indbyrdes, overvejer vi at føre med 
videre i turneringsplanlægningen i 2022, hvorimod vi forventer, at vi fra 2022 rykker 
datoerne for forturnering tilbage til september, som de har været tidligere. 
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I 2021 har vi nu færdig implementeret overgangen til ulige årgange, og både U-9 og U-11 
spiller på kortbane. Det er TU's fornemmelse, at der har været mange gode og lige kampe 
på kortbane. Der skal lyde en stor ros til trænerne, for sammen med dommerne, at udligne 
styrkeforholdene, når I har spillet kampe – og for at huske, at alle børn skal have en god 
oplevelse i en håndboldkamp. 
 
Vi kan se, at det i mange foreninger giver store udfordringer, at U-9 er en enkelt årgang. 
Mange foreninger har ikke spillere nok, og dermed får vi for få hold tilmeldt i A, B og C 
rækkerne. Vi håber det retter sig, når vi får en mere almindelig sæsonstart. 
               

               
U9 indslusnings kortbanestævne 26.2.2022 

 
Desværre har vi i JHF kreds 6 haft en tilbagegang på 85 hold i vores turnering, og 
kombineret med, at flere hold tilmelder sig i divisionsrækkerne pga. den fri tilmelding, har 
det givet os udfordringer i turneringsplanlægningen. Når vi har færre hold at lave puljer 
med, er der nogle puljer, hvor der desværre bliver langt mellem holdene. Hold som holder 
til i det yderste af kreds 6, skal også have mulighed for at spille med i vores turnering.  
 
I foreninger må hjælpe os med at forklare trænerne, at der også skal være plads til de 
nordligste / sydligste / østligste / vestligste hold. Det kan hjælpe på forståelsen at prøve at 
stille sig i et yderpunkt af kreds 6 og se, hvor deres muligheder ligger, så vil man opleve, at 
krav om max 30 km eller 20 minutters kørsel desværre ikke altid kan imødekommes.  
 

          
JHF kreds 6 
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På grund af Corona pandemien er der (ligesom i 2020) i 2021 ikke blev afholdt 
afslutningsstævner, mesterskaber eller pokalfinaler i de forskellige rækker. Vi er i gang 
med at planlægge disse afslutningsstævner for 2022, og vi håber det lykkes, at få dem 
gennemført. Og I kan godt begynde at glæde jer, for i 2022 skal vi i JHF kreds 6 afholde 
JCU finalestævnet (d. 5. marts i Brande hallerne), JPU finalestævnet (d. 3. april i hhv Ry 
hallerne og Fælleden, Skanderborg, og også Elitecup finalestævnet bliver i JHF kreds 6 (d. 
19. 3 i Magion, Grindsted). 

    
 
 
Afrunding 
 
På vegne af hele turneringsudvalget, vil vi gerne sige tak til alle jer ude i foreningerne for 
et rigtigt godt samarbejde. I plejer om nogen ALTID at yde en fantastisk indsats med alt 
lige fra forturnering – turnering – ombrydninger og officials-opgaver. 
 
Vi må sammen gøre en kraftig indsats for at få flere håndboldhold på banen igen – for 
sammen kan vi meget. Vi elsker vores produkt – håndbold for børn – unge og ældre på 
alle niveauer. 
 
Det er os i fællesskab, der skal sikre, at vi fastholder den høje standard på alle områder, 
både det faglige og sociale. 
 
Også en stor tak til Conni og Lisbeth på kredskontoret for altid at være klar med værdifuld 
hjælp. Vi ved, at I knoklede hårdt for at løse udfordringerne med de forskellige 
puljestørrelser. Også stor tak for samarbejdet til Georg, som varetager påsætningen af 
dommere – godt nok har der ikke har været så mange kampe, som der plejer, men til 
gengæld har der været rigtig mange kampændringer. I tager det alle 3 så flot. 
 
Tak til bestyrelsen - konsulenten og andre udvalg i JHF kreds 6, for det fine samarbejde vi 
har. 

 
 

På turneringsområdet er det vores håb;  
 

- at vi sammen kan øge vores holdantal, så vi igen kan lave en 
bedre geografisk turnering, ikke mindst for de yngste årgange 

 
 

 
Turneringsudvalget JHF kreds 6 

 
 
 
 
 
 
 


