
Beretning TU  2021-22 
 

Et år er gået i coronaens skygge. 

Sæsonen 20/21 fik ikke en reel afslutning. 

 

Den manglende afslutning fik naturligvis betydning for planlægning af sæsonen 21/22. 

Eftersom det ikke var muligt at afholde kvalifikationsstævner, måtte seedning særligt i U-15 ske på en 

meget tyndt grundlag. Opgaven for vores puljeteam var også betydeligt sværre end vanlig, hvorfor vi til 

alle opgaver har haft flere hjælpere end vi plejer. De har udført opgaven med stor omhu og ud fra tidligere 

forventninger fra jer klubber (i forhold til geografi, ligeværdige kampe mm., men forudsætningerne er 

ændret og det bliver en opgave vi skal se på ved evaluering af turneringen i foråret. 

 

Coronaens pris:  
Antal hold før ombrydning 434 og efter ombrydning 442 – 4 senior hold og 4 ungdomshold. Det er rart at 
der er fremgang og denne fremgang ved jeg I arbejder hårdt for at øge yderligere. 
Med en udvikling som ovenstående, har det naturligvis haft indflydelse på alle i håndboldverdenen. 

Kontoret, kampansvarlige, træner og spillere har måttet være yderst fleksible i forhold til behov for at 

afvikle kampene i stævneform, afstande mellem spillesteder, omplacering af kampe. Ud over fleksibilitet 

har det også krævet kreativitet, dialog og tålmodighed fra alle. Det har været svært for alle, og i pressede 

situationer kan det være svært at bevare overblikket. Alligevel oplever vi en generel forståelse for og vilje 

til at alle har gjort det bedste de kan. 

Af tallene taler for den der læser den i TU mangler vi hold til kampe, men det er først og fremmest 

klubberne der bløder medlemmer, og det er en opgave vi i fællesskab må i gang med at løse. 

Trods de ringe vilkår har klubberne kæmpet for at fastholde medlemmer og interessen for håndbold. 

I foråret 21 præmierede vi Rødekro IF og Vamdrup IF for deres store indsats herfor. 

I efterår blev Vamdrup IF så kåret til årets klub i Danmark. 

Tillykke til alle. 

 

Vi har nu fået udvidet sæsonen og håber I alle vil hjælpe med at sikre at turneringen bliver afviklet og 

glæder os til at afholde  

Den 12. marts afholder vi JPU (Kreds Cup) Finale i Elbo-hallerne, Taulov.  
Den 19. marts er vinderne fra JPU i Elbo-hallerne videre til JPU Holsted og samme dag afvikles der JCU 
hvor de tabene hold fra Kreds 7 og Kreds 8 fra 1. runde i U-13 og U-15 afsluttes med et Finalestævne. 
Vinderne fra JPU i Holsted den 19. marts er videre til Semi- og Finalerne den 2. april et sted i Kreds 6.  
Der afvikles afslutningsstævner og Kredsmesterskaber i weekenden den 30.04. og 1.05.2022 

Den 2. maj vil vi invitere til et fælles evalueringsmøde i Vejen Idrætscenter og håber I alle vil byde ind med 

tanker og overvejelser til forbedringer. 

 

Tak til alle, der sammen med os kæmper for at sikre håndboldens fremtid 

 

Helle Munk-Hansen 

Turneringsudvalgsformand  


