
Turneringsudvalget  
Sæsonen 21/22 blev igen afviklet på en genkendelig måde. Alt tyder på at vi har lært at have Covid-19 blandt 
os. Men vi har lært at vi skal reagere meget hurtigt, hvis der kommer noget udefra og griber ind i 
turneringskalenderen. 
 
Pga. af vi ikke havde spillet håndbold i foråret 21 valgte TU at kvalspillet blev suspenderet. Vi vidste ikke 
hvornår vi kunne komme ind i hallerne igen og under hvilke restriktioner. Vi ville også tilgodese spillernes ve 
og vel. De skulle ikke forcere en genoptræning. 
 
Vi fik lavet ungdomsturnering og seniorturnering og var klar til at starte slut september, start oktober. 
Ungdomsturneringen var fyldt op men seniorturneringen manglede hold. I 3. division manglede der 2 hold på 
herresiden og 3 hold på damesiden. Vi havde tømt vore reserveholdslister og valgte at gennemføre turneringen 
med færre hold og så reguler efter sæsonen. I jyllandsserien manglede 9 dame- og 2 herrehold. Her valgte vi 
at starte op og så regulere ved ombrydning med færre nedrykninger. Vi har alle en kæmpe opgave med at få 
seniorspillerne i gang igen. Vi må være meget tæt på vore foreninger og yde den hjælp og fleksibilitet der skal 
til. 
 
I starten af december spredte Covid 19 sig atter i Danmark. Vi fik spillet første halvdel færdig og kunne arbejde 
på nye puljer og planlægning af kampe i anden halvdel. Første turneringsrunde, efter nytår, blev udskudt og 
DHF TU besluttede at turneringen blev forlænget til 24. april. Dette for at give plads til afvikling hvis der skulle 
komme lokale nedlukninger. Det betød også at KM og JM blev skubbet. 
 
Alt i alt blev turneringen afviklet i kendte rammer, men med små ”bump” på vejen. Alle har været meget fleksible 
med at få flyttet kampe til gavn for håndboldsporten. 
 
Vores ungdoms Cup’er blev genindført. Elite Cup blev afviklet i kreds 6 og Jysk Cup Ungdom blev 
også af viklet i kreds 6. Mange spændende kampe blev afviklet før vi kunne kåre en vinder i de 
enkelte køn og årgange 
 
Jysk Cup ungdom er også blevet afviklet. Her er der 4 finale stævner. Dette er blevet godt modtaget 
og her ”rammer” vi vores breddehold.  
 
I år udmøntede vi sidste del af nye spilformer, nemlig U-11 på kortbane. Generelt er der blevet taget godt imod 
dette produkt, men nogle få er imod. Dem må vi sammen prøve at guide, håndbold i børnerækkerne er ikke 
kun resultater. 

 
Turneringsreglementet er der også blevet arbejdet med. Alle TU medlemmer, fra de 3 
lokalforbund og ansatte, har været sammen en lørdag og arbejdet med især § 3. Den omhandler 
spiludvikling og dispensationer 
 

TU er også i dialog med FHF om samarbejde på ungdomssiden. Vores 3 lokalforbundsformænd meldte 
ændringen ud i en pressemeddelelse den 25. januar.  
 
Til slut skal lyde en stor tak til mine kollegaer i TU og tak til kontoret i Hobro for godt samarbejde 
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