
Turneringsudvalget beretning 
 

Et år er gået og uden det skal fylde for meget, så er det meget svært ikke at nævne COVID-19, 
når der skal berettes om turneringen sidste år. Covid-19 satte sig tungt på vores turnering og 
havde en stor indflydelse på afviklingen af vores forskellige turneringer. 

Efteråret 2020 havde vil alle håbet, at der ville komme et mere normaliseret håndboldsår. Men 
desværre fik vi et forår, hvor der kun blev spillet håndbold på øverste hylde på senior (Liga samt 
1 division). 

Det gjorde, at der igen ikke kunne blive afholdt JPU, JCU og afslutnings stævner som 
kredsmesterskaber. De bedste nordjyske hold ej heller fik muligheder i de jyske mesterskaber. 

Senere på foråret fik vi igen lov til at samles flere personer på samme sted og der kom gang i 
sommerturneringen udendørs rundt omkring i de forskellige foreninger. 

 

Den nye turnering 

Efter sommerferien skulle vi stadig forholde os omkring COVID-19, og vi besluttede, at der ikke 
vil være opstarts-/niveaustævner, inden der skulle laves tilmelding til efterårs turnering. Det 
gjorde, at vi i TU efter 2 runder i ungdomsturneringen gennemgik resultaterne, og der blev 
rokeret på hold, som vi mente var blevet vurderet forkert. Kontoret lavede et stort stykke 
arbejde og der blev lavet nye puljer og dermed håbede vi på en bedre oplevelse for største 
delen af holdene. 

Igen i 2021 blev kvalifikationen til ungdomsdivisionerne suspenderet og der var fri tilmelding.  

Når både opstarts-/niveaustævner samt kvalturneringen blev aflyst, blev der tid til at alle vores 
hold kunne komme godt fra land. Der var mulighed for, at der var tid til at være klar til 
turneringsstart i slut september. 

Turneringen blev sat i gang i slut september. Det startede fint og det var en fornøjelse at få 
kampe afviklet. Børn og voksne kunne igen mødes i hallerne, spille kampe og man kunne se en 
fremtid som næsten var tilbage som normalt som før COVID-19. Der kom, som tiden gik 
desværre en del kampe, som ikke kunne afvikles pga. stigende corona tilfælde på holdene. Der 
blev lavet et super stykke arbejde på kredskontoret for at få de aflyste kampe repåsat. De fleste 
kampe nåede vi at få afviklet, inden vi gik på juleferie og hvor der blev gjort klar til et forår med 
kampe, som vi kender det fra før COVID-19.  

 

 



Det nye udvalg 

Udvalget fik ny formand Morten Eliasen efter Peter Jensen overtog dirigentstokken som 
formand for kreds 1. Som nyt medlem i TU kreds 1, har Jesper Pallisgaard takket ja til at 
indtræde i udvalget. Så udvalget består af følgende personer i det forgangene år. 

Morten Lund 

Berit Andersen 

Jesper Pallisgaard 

Morten Eliasen (formand) 

 

 Tak 

Sluttelig vil jeg takke klubber, mine kolleger i TU, det Jyske TU, bestyrelsen i kreds 1 og de 
medarbejdere i administrationen, som gør en kæmpe indsats på kontoret og altid er klar med 
hjælp, når behovet opstår 

 

Morten Eliasen 

TU Formand kreds 1 


