Århus, 26. august 2021

Referat fra evaluerings- og opstartsmøde med turneringsudvalget
Mandag den 23. august 2021 i Brabrandhallen

Velkomst og spisning
Følgende foreninger var repræsenteret på mødet:
AGF, AIA, Brabrand, CHK, Hammel, Lyseng, Odder, Stjær, TFH.
Fra turneringsudvalget og kontoret var følgende repræsenteret: Kenneth Sig Jensen,
Thomas van Elst, Kasper Vinther og Susanne Christiansen.
Kenneth bød velkommen mens vi spiste og der var en kort præsentationsrunde.

Studieby Århus v/Mads Bo Jensen
Mads Bo gennemgik ”Håndbold i studiebyerne”, hvor der er ni foreninger med i projektet.
Skulle man være interesseret i at høre mere om det, kan Mads Bo altid kontaktes på
mbj@dhf.dk

Informationer fra turneringsudvalget
•

Status i kredsen
o Vi arbejder i Kreds 5 på at lave en udvidet serie 1, så der måske kan
oprettes to puljer ved ombrydningen. ”Tragten” skal gøres lidt bredere, så
det bliver hurtigere at rykke op, hvis man har styrken til det.
o Manglende haltider – det er et stort problem i Århus Kommune, og vi har en
forening der har måttet sige nej til over 30 seniorspillere. Lars Møller og
Mads Bo har været i dialog med CHK og Mads Bo har den opfølgende
dialog.
o Hvad skal vi gøre med flere hold, hvis dem vi har nu, i forvejen ”slås” om de
haltider der er?
o U15 – U19, der er stor tilbagegang i de årgange. Hvad har I behov for ude i
foreningerne, er der noget vi skal arbejde på, for at fastholde dem? Meld
ind til os hvis I har noget.

•

Puljedannelser
o Thomas har været tovholder for puljedannelser i U9 til U15 de sidste par år,
og det er vores fornemmelse, at Thomas´ store kendskab til holdene er
med til at lave gode puljer. Vi kunne dog godt tænke os, at I fik fat i nogle
ambassadører hos jer, som har fingeren på pulsen og kan hjælpe jer
med at få holdene tilmeldt det rigtige niveau, så vi får så gode puljer som
muligt.
o Forturnering er droppet i år, men tilbydes igen næste år.
o Puljerne oprettes så vidt muligt geografisk før jul.
o Der er lidt forskellige tilmeldingsdatoer i år. 1. september er det sidste frist
for U15-U19 2. divisionshold, for resten af holdene er det den 10.
september, der er sidste dag.
o Påføring af spilletider i Jyllandsserien følger kredsens senior- og børnehold
(de åbne rækker) i år.
o Serie 1 – vi arbejder på evt. at lave to puljer efter ombrydningen.
o U-11 var sidste år delt op i U10 og U11, som overgang til de nye spilformer,
men tilbydes nu som alle de andre rækker for to årgange.
Meld ind til os hvis der er særlig behov for U10.

•

Sommerturnering
o Sommerturnering – det har været en stor succes, og vi vil gerne tilbyde det
næste år også.

•

Pokalturnering, JM og KM
o Pokalturneringerne, JM og KM genoptages i år.

•

Nyt fra Propositionerne
o Propositionerne – beskriver de retningslinjer for turneringen, som kun er
gældende i JHF, og skal betragtes som et tillæg til turneringsreglementet.
Har I spørgsmål dertil, så giv os gerne besked.

•

HåndOffice
o Er der nogle af jer der har udfordringer med HåndOffice, så kontakt
kredskontoret, som gerne hjælper jer, hvis der er noget I er i tvivl om.

•

Udlevering af folder ”Ny turneringsansvarlig – hvad nu”
o En folder, lavet af Anna Heide og kredskontoret, og bruges til nye personer
ude i bestyrelserne. Flere kan rekvireres fra kredskontoret, hvis der er
interesse for det.

•

Turneringskalender
o Kort gennemgang af kalenderen og snak om hvad der kan gøres
anderledes. Forslag fra Hammel om evt. at afholde JM, KM og andre
mulige stævner fredag/lørdag, da der også er mange private stævner i
weekenderne efter turneringsafslutning.

Indlæg fra Uddannelsesudvalget
•
•
•
•

Kim Adamsen, formand for Uddannelsesudvalget fortalte, at der har været afholdt
en del Beach-kurser, BTU-kurser og TRU-kurser, og der afvikles flere i løbet af
efteråret.
Vi mangler lokaler til et Trænerkursus, hvilket Odder bød ind på.
Vi kan også udvikle ”klubpakker”, som netop er tilpasset/skræddersyet til jeres
forening.
Har I nogle ildsjæle på uddannelsesområdet ude i foreninger der mangler hjælp,
så kontakt endelig vores uddannelsesudvalg.

Kasper Vinther – tilføjede (da dommeruddannelser egentlig ligger under dommerudvalget),
at der er planlagt kursus for nye dommere til starten af oktober. Det er også muligt at lave
et døm-selv kursus hjemme i egen klub, for døm-selv dommere. Hvis man ønsker dette,
kan man tage fat i Lars Faartoft fra Dommerudvalget (eller Kasper) for at lave en aftale om
døm-selv kursus hjemme hos jer. Det koster instruktørens timeløn og kørsel.

Kenneth rundede mødet af med tak for en god debat.

Referent
Susanne Christiansen
JHF – Kreds 5
Kontorassistent

