
Udsendt til alle foreninger i Kreds 5 den 27/8 2021 
 

Jydsk Håndbold Forbund – Kreds 5 indbyder foreningerne til turnering 2021/2022.  
  
 Serie 3 Herrer 2002 el. tidl.  Serie 4 Damer  

Old Boys  1986 el. tidl.   
 Veteran Boys 1976 el. tidl. 
 
 U-15 Drenge  A+B 2006 og 2007 U-15 Piger A+B 
 U-13 Drenge A+B+C  2008 og 2009 U-13 Piger A+B+C 
 U-11 Drenge A+B+C 2010 og 2011 U-11 Piger A+B+C 

U-9 Drenge A+B+C 2012   U-9 Piger A+B+C 

 
                          U-19 Drenge  2002 og 2003 U-19 Piger   
 U-17 Drenge  2004 og 2005 U-17 Piger           

(JHF rækker, skal tilmeldes via JHF) 
 

HO er åben for tilmelding fra mandag den 30/8 til og med fredag den 10/9 2021 kl. 23.59 
 
Senior: 
Serie 3 herrer/serie 4 damer  
Man kan tilmelde nye hold i serie 3 herrer og serie 4 damer. Der er medsendt en liste over de hold vi har 
registreret i serieholdene pt., og I bedes lige kontrollere at det er de rigtige hold vi har.  

 
U-9 rækken spilles på kortbane og der vil være mulighed for at tilmelde hold i A, B eller C-rækken.  
Puljevinderne rykkes automatisk en række op til ombrydningen. 
 
U-11 og U-13 hold kan tilmelde sig AA rækken efter ombrydning hvis man har spillet i A-rækken før 
ombrydningen. Puljevinderne i A rækkerne rykker automatisk i AA rækken. 
Alle puljevindere i U-11 og U-13 rykker automatisk en række op til ombrydningen. 
 

Eksempelvis kan man bruge nedenstående vejledning ved tilmelding af hold: 

A-rækken: Holdet har stor rutine/styrke, f.eks. 2. års spillere (evt. kan spille i AA-rækker efter ombryd).  

B-rækken: De resterende 2. års spillere, som har spillet mere end én sæson + 1. års spillere med 
rutine/styrke. 
 

C-rækken (eller laveste række): Primært 1. års spillere/nybegyndere. 

 

Foreløbig tidsplan - revideret 27. august 2021. Der tages forbehold for ændringer.  

Opdatering af datoer, hvor bl.a. ombrydningsdatoer kommer med, udsendes senere.   

01-09-2021 Sidste frist for tilmelding af hold i U15-U19 2. div. 

10-09-2021 HO lukkes for tilmelding af nye hold i kredsrækkerne kl. 23.59  

16-09-2021 HO åbnes kl. 16.00 for påsætning af spilletidspunkter 

18-09-2021 HO lukkes for påsætning af tider kl. 23.59 

19-09-2021 Gratis flytninger i HO efter aftale med modstanderne - HUSK sammentrækninger 

20-09-2021 HO lukkes kl. 23.59 for flytninger 

21-09-2021 Turneringsplanerne er nu gældende 

26-09-2021 Første spillerunde for 2. og 3. div. Senior samt U19 Liga 

02/03-10-2021 Første spillerunde til resterende hold 

Medio november Udsendelse af ombrydningsbrev 

12-12-2021 Sidste spilledato før ombrydning 

 


