
 

 

Turneringsudvalget 
 
Turneringen 2021/22 er på vej mod sin afslutning. En turnering, der igen i år 
gav mange Covid udfordringer. 
 
Sæsonen startede for turneringsudvalget, med vores lokale kreds 
sommerturnering. Grundet Covid restrationer på det tidspunkt, blev det en 
udendørs turnering på græs. Stor tak til jer klubber, for hurtigt at få lavet 
græsbaner. Til glæde for nogle, blev det til sidst dog muligt at komme 
indenfor i hallen igen.    
Beach håndbold blev der også til. Stævnerne rundt i kredsen blev afholdt, dog 
med færre hold ind tidligere, og også med store begrænsninger.         
 
Kvalifikationsturneringen til JHF s ungdoms divisioner for U15-U19 blev igen i år aflyst. 
Det betød igen, fri tilmelding til divisionerne. Også her stor tak til klubberne, for at være 
realistiske med jeres tilmeldinger dertil. Alle fik deres ønsker opfyldt, men for 
turneringsudvalget, har antallet af hold i enkle rækker givet udfordringer. 
 
Lokalt afholdt vi forturnering for U-9 - U-13. Det blev igen i år en lille turnering, og deraf 
et lille data grundlag.  
Vi var udfordret med at lave turneringen i år. Grundet den lange periode uden håndbold, 
var klubberne og trænerne også usikker, på deres holds niveauer. Vi også i nogle 
rækker har mistet hold, hvilket gør at geografien og puljestørrelsen blev udfordret.  
Udvalget føler dog, det er lykkes at få lavet nogle jævnbyrdige puljer, i de forskellige 
årgange. 
 
Turneringen startede som normalt, den første weekend i oktober, og alle cupturneringer 
er også kommet i gang. Turneringen er forløbet godt. Alle har været glade for at komme 
tilbage. Ved turneringsombrydningen, kom der lidt ekstra hold til, og fik vi igen med 
hjælp fra jer klubber, placeret de hold ind, og tilpasset puljerne.  
Efter jul tog smitten desværre til, og vi oplevede mange aflysninger. Vi valgte derfor, at 
forlængede turneringskalenderen til den 24. april, for at give plads til genplaceringer. 
Også her skal alle klubber og trænere have en meget stor tak, for jeres samarbejde og 
forståelse for hinandens udfordringer derved.  
 
De forskellige Cup turneringer, er her i februar stadig i fuld gang, og nærmer sig deres 
finaler.  
 
Der er generelt færre hold tilmeldt i hele Håndbold Danmark i Jylland ser tallene sådan ud. 
 

Tilmeldte hold  2021-2022 - Damer 
  K1 K2 K3 K 4 K 5 K6 K7 K8 I alt 

 

2021-2022 291 176 205 231 216 239 138 218 1714 
2020-2021 308 189 230 262 232 282 152 234 1889 

Difference -17 -13 -25 -31 -16 -43 -14 -16 -175 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Tilmeldte hold  2021-2022 - Herrer 
  K1 K2 K3 K 4 K 5 K6 K7 K8 I alt 

 

2021-2022 258 191 211 182 192 221 114 216 1585 

2020-2021 298 213 230 206 207 263 138 236 1791 

Difference -40 -22 -19 -24 -15 -42 -24 -20 -206 

 
 

  2021-2022 

  Total 

21/22 i 
forhold til  

20/21 i % 

Kreds 1 555  -65  -10,48% 

Kreds 2 367  -35  -8,71% 

Kreds 3 416  -44  -9,57% 

Kreds 4 413  -58  -12,31% 

Kreds 5 408  -31  -7,06% 

Kreds 6 460  -85  -15,60% 

Kreds 7 252  -38  -13,10% 

Kreds 8 434  -36  -7,66% 

I alt 3.305  -392  -10,60% 

 
 
Turneringsudvalget håber på, vi er tilbage ved normale tilstande, og arbejder derfor med 
de kendte planer for sommerhåndbold, Beach håndbold stævner, kvalifikationsstævner 
og for-turnering mm. Vi modtager også rigtig gerne ideer, der kan bringe 
håndboldspillere tilbage, nye som gamle, unge som ældre. 
 
Jeg vi gerne til allersidst, sige tak til turneringsudvalget og Tom, for det gode 
samarbejde igen i år. 
 
På vegne af Turneringsudvalget  
 
Hans Andersen 
 


