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Turneringsudvalgsformandens beretning 
 
Denne sæson var der fuld gang i alle hallerne igen, og turneringen blev afviklet på fuldt 

tryk, i enkelte rækker var der nogle færre hold, men efter ombrydningen kom der flere hold 

med, og vi har haft en fremgang på 22 hold efter ombrydningen. 

Der var desværre ikke hold nok til at kunne gennemføre en sommerturnering i 2022. 

Selv om tilmeldingsfristen for hold var overskredet, så fik kontoret fundet plads til de hold, 

der havde fået samlet hold efter fristens udløb, så vi fik nogle flere ud at spille håndbold.  

 

Konklusion på udvalgsarbejde 

Det udvalg, som bestyrelsen i JHF nedsatte i december 2022 med Helle Munk Hansen fra 

Kreds 8 og Gitte Højbjerg fra Kreds 3 som tovholder, der skulle undersøge omkring rekrut-

tering og fastholdelse af medlemmer, kom med deres resultat af undersøgelsen. Der var 

ikke et entydig svar, følgende var nogle af de svar, vi fik: 

• Mangel på frivillige ledere 

• Synlighed af konsulenterne 

• Ønske om øget/forbedret service fra administrationen 

• Brug af sociale medier 

• Behov for viden om støtte og hjælpemidler i trænergerningen. 

Den projektgruppe, der er nedsat i forbindelse med den nye struktur, har taget nogle af vo-

res svar med i deres anbefaling til den nye struktur. 

 

 

Kvalifikationsturneringen 

Kvalifikationsturneringen for 2022/2023 blev afviklet i samarbejde med Fyns Håndbold 

Forbund. Repræsentanter fra JHF TU havde afholdt et møde med FHF omkring, hvordan 

vi havde afviklet kval de tidligere år, og FHF var med på at samarbejde med JHF. 

Klubberne skulle derefter tilmelde deres hold til kval-spillet. 

Seedningsudvalgene blev indkaldt, og her var der i år også repræsentanter med fra FHF. 

Ud fra de anbefalinger, som seedningsudvalgene havde lavet og med udmelding fra JHF´s 
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bestyrelse om at minimere kampene til kval spillet, gennemførte vi kval spillet. I nogle ræk-

ker havde vi valgt at forhåndsseede nogle hold. 

Omkring antal hold i de enkelte rækker er det vigtig at huske på, at vi ikke får for mange 

hold op i de bedste rækker, så det udhuler holdene i de laveste rækker, så holdene i de 

laveste rækker er få, og kørselsafstandene bliver store. 

 

Turneringen 2022/2023 

Håndbolden startede op som planlagt og blev afviklet frem til ombrydningen. Der har været 

en fremgang i antal hold i kredsen i bredderækkerne ved ombrydningen.  

 

Kredsmesterskaber 

Afvikling af kredsmesterskaberne bliver i weekenden 1.+ 2. april 2023. Der afvikles kreds-

mesterskaber i rækkerne: U-13 A og U-15 A drenge og piger.  

 

Jydsk Pokal Ungdom og Jydsk Cup Ungdom 

Jydsk Pokal Ungdom er afviklet i Kreds 3 og 6, og hver kreds har afleveret 1 hold til kvart- 

og semifinalestævnet, der bliver afviklet den 4. marts 2023 i nord og syd. Finalestævnet 

afvikles lørdag den 18. marts 2023. 

Jysk Cup Ungdom finalestævnet afvikles i Sportscenter Ikast lørdag den 11. marts 2023, 

og det er et samarbejde mellem Kreds 3 og 6. 

 

Elitecup 

Finalestævnet afvikles lørdag den 25. marts 2023 – spillested oplyses senere. 

 

Afsluttende mesterskaber 

Efter vi har fået FHF med ind under JHF, er de jyske mesterskaber blevet til afsluttende 

mesterskaber. De spilles den 01.04. - 02.04.2023 og den 14.04. - 16.04.2023. Spilleste-

derne er endnu ikke fastsat. 

 

Evaluering af nye spilformer 

Dansk Håndbold Forbund har afholdt møder i landet omkring midtvejsevaluering af de nye 

spilformer. 

Konsulenterne var tovholder i de enkelte grupper, der var sammensat og ved tilbagemel-

ding i plenum.  
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Et gennemgående tema i tilbagemeldingerne var, at der skulle tages hånd om kommunika-

tionen, og der skal kigges på boldstørrelser. 

 

 

Afslutning 

Der skal lyde en stor tak herfra for samarbejdet til medlemmerne af turneringsudvalget, be-

styrelsen samt Jens og Rikke på kontoret. 

Stor tak til udvalgsmedlemmerne for deres arbejde for Kreds 3 i turneringsudvalget, håber 

der i en eller anden form bliver brug for jer i den nye struktur. 

 
 
Gitte Højbjerg 
Turneringsudvalgsformand 
 
 
 
 
 
 
 


