
 

 

 

 

 

 

 

       Århus, den 23. marts 2018 
 

 

Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget  

mandag den 19. marts i Bellevuehallen.  
 

 

1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. 
 

Følgende foreninger var repræsenteret: 
BMI, Egelund, Hammel GF, Hørning Håndbold, Team Favrskov, Todbjerg-Mejlby IF, 
Sabro IF, AIA, Tranbjerg, Odder Håndbold, Skovbakken og Stavtrup IF. 
 
Fra turneringsudvalget var Rasmus Østergaard, Henrik Larson og Morten Flodin mødt op. 
Derudover deltog Per Mouritsen (tidligere medlem af turneringsudvalget og stadig med på 
sidelinjen), Lars Møller (udviklingskonsulent), Kasper Vinther og Susanne Christiansen fra 
kredskontoret. 
 
Rasmus bød velkommen til de fremmødte foreninger, og fortalte at det var hans sidste 
møde som turneringsformand, da han har valgt at stoppe. Herefter blev den nye 
turneringsformand Henrik Larson præsenteret.  
  
  

 
2. Evaluering af den afgående sæson.  

 
 
Rasmus Østergaard 
 Vi oplever mere uro og uheldige oplevelser i hallerne, og har også fået flere 

indberetninger derom fra foreninger. Vi er derfor gået i gang med at lave et brev til alle 
foreningerne, hvori vi opfordrer jer til at gribe ind såfremt I oplever at tilskuerne ikke 
opfører sig pænt. Det er arrangørens pligt at sikre at alle i hallen opfører sig pænt.   

 
Hørning 
 Det sker også i vores hal, og vi prøver at tage en snak med de tilskuere det drejer sig om. 
 
BMI 
 Vi fik mega stryg i U-12 B, og valgte derfor at rykke ned til U-12 C efter ombrydningen. 

Der vinder vi så stort nu, havde det været bedre at blive i B?  
 
 Dette satte gang i en diskussion om det at melde hold til i de rigtige rækker. Lige i denne 

situation kunne det måske have været bedre at blive i B-rækken, da alle puljevinderne 
rykkes op, alle to´ere rykkes i pulje 1, alle med nul eller næsten ingen point rykkes i 
laveste pulje, og alle dem i midten placeres i de midterste puljer.  



 

 

 
 
 
Skovbakken 
 Er der planer om en D-række? Det kan være rigtig svært at få de nye i gang med så 

mange gode hold i C-rækkerne. 
 
Lars Møller 
 Der har vi jo også børnestævnerne, som er et godt alternativ til de nye spillere. 
 
Hørning 
 U-12 pigerne fik store stryg, så de blev meldt til stævnerne i stedet for.  
 
Hammel 
 Fint med D-rækker, men også svært, da det kan give mange gengangere, når man ifølge 

spiludviklingen må bruge fire spillere i flere kampe. 
 
Todbjerg 
 Her bestemmer trænerne ikke helt selv, bestyrelsen hjælper med at vælge den rigtige 

række.  
 
Per Mouritsen  
 HUSK – ved spiludvikling er det ikke nødvendigt at tage de bedste spillere med over. Og 

man kan med fordel give dem andre spillepladser, så det giver en mere fair kamp. 
 
Henrik Larson 
 Vi må se om vi kan udbyde en D-række til ombrydningen næste gang. 
 
Lars Møller 
 Overordnet er det meget bedre puljer efter ombrydningen. 
 Men hvordan får vi formidlet budskabet om ombrydningen ud til trænerne også?  
 Hvordan får vi rykket flere af de gode hold fra C til B-rækkerne?  
 
 
3. Elektronisk holdkort.  

  
Rasmus/Susanne 

• Det er vigtigt at de ukendte spillere bliver lovliggjorte efter kampene.  
• Det er vigtigt at I udfylder holdkortene korrekt, da de spillere I skriver på er bundne til 

kampene. Hvis I 13 timer efter kampen kommer i tanke om at I har glemt at strege en 
spiller, så må vi IKKE slette dem for jer. Det gælder også hvis I er kommet til at skrive 
en forkert spiller på, og ikke har fået streget spilleren rettidigt.  

• Det er også vigtigt I tjekker at det er de rigtige spillere på holdkortet, da vi i år har 
oplevet flere protester, hvor man er kommet til at skrive en forkert spiller på.  
Hold der blevet dømt for at have spillet med en ulovlig spiller (ikke på holdkortet, det er 
nok) og har tabt kampene.   

• Alt skal udfyldes på holdkortet, både træneren og de officials der er med på bænken  
SKAL påføres, nøjagtigt som da I skrev holdkortet i hånden.  

• Alle protester varetages nu af JHF.  
 

 



 

 

 
 
4. Gennemgang af nye ting i den kommende sæson. 

 
Henrik Larson 

Ulige årgange kommer til turneringen 2019/20, og vi skal i gang med at have afprøvet en 
masse ting før der bliver besluttet noget. F.eks. mangler der afklaring på disse: 

• Skal der spilles på mini-, kort- eller almindelig bane, og fra hvilken årgang? 
• Overligger – hvor langt op? 
• Boldstørrelser? 
• Hvor mange på holdkortet? 
• Antal spillere på banen? 

  
Der laves teststævner for U-9 på Fyn, U-11 i København og U-13 i Klakring. Her skal de 
forskellige ting afprøves af hold i de årgange, så det ikke bliver afgjort ved skrivebordet.  
Der blev opfordret til at vi kommer rundt og kigger. 
 

Hørning 
Det giver ikke mening at seede 2. divisionshold til kval. 

 
Rasmus Østergaard  

Det var der en grund til sidste gang, da der ikke var så mange hold tilmeldte i nogle af 
rækkerne. Det ville blive for dyrt at sende så mange i kamp for at spille tre hold ud.  

 
 
5. Evaluering af Kreds 4-5-6 Cup 16/17. 
 
Rasmus Østergaard 

Kreds 456 Cup kommer ikke i samme form næste sæson, da Kreds 4 har indgået 
kontorfællesskab med Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 1 og Kreds 2, så de laver måske 
Kreds Cup sammen. Der er også snak om måske at lave det på jysk plan, og så inddele i 
regioner fra starten, og så måske mødes i semifinaler. Men der er intet vedtaget endnu.   

 
Hammel 
 Er rigtig glade for B-Cup også, så der er flere hold der kommer i kamp. 
 
Hørning 

Synes der var for mange oversiddere i første runde, og det gjorde at der var hold der ikke 
fik chancen for at komme i B-Cuppen.  

 
Susanne Christiansen  
 Det er påtalt til Cup-udvalget. 
 
Kasper Vinther 

Vil I godt sende en mail eller sms, hvis I sætter tid på en Kreds Cup kamp med kort varsel, 
da systemet ikke giver besked på at der er ny kamp? Kampene skal søges manuelt frem 
hver dag, og hvis der er kort varsel til kampen, kan jeg let misse det, så der ikke bliver sat 
dommere på.  
 

6. Afholdelse af kredsmesterskaber/kvalstævner m.m. 
 
Morten Flodin 

Der er Kredsmesterskab for U-14 Drenge A og B og U-14 Pige B i Hørning lørdag den 7. 
april fra 10.00 til 15.00. 



 

 

 
 
 
7. Bordet rundt. 

 
Todbjerg 

Kan det lade sig gøre med flere dage til planlægning af turneringen i september når vi 
starter op? I skal huske på at det er frivillige der skal sidde og lave det om aftenen.   

 
Hammel 

Hvis der gives flere dage til planlægningen sker der bare de at kampene bliver planlagt 
senere.  

 
Hørning 

Helt enig, jo før tiderne er tastet ind, jo bedre tid er der til flytninger. Det handler om at 
informere trænere så de kan forberede sig på eventuelle flytninger inden. 

 
Henrik Larson 

Kan høre at der er stemning for at fastholde den korte termin. 
 
Lars Møller 

Det giver god mening med kort frist, så mangler vi bare lige at få de nye folk i 
foreningerne med på hvad de selv skal lave inden, som f.eks. tjekke op på den 
forudbestilte haltid og informationer til trænerne osv.   

 
Per 

Sådan en proces med at lave nye puljer og kampe tager ca. 10 dage at få lavet, og i den 
tid knokler alle både på kontorerne og i turneringsudvalgene for at nå det hele til tiden. 

 
Sabro 

Måske kunne der laves en drejebog til foreningerne? 
 
Hørning 

Er det stadig kun turneringslederne rundt i foreningerne der kan lave 
kampflytningsanmodninger?  

 
Lars/Susanne 

Ja, og vi er i fuld gang med at opsamle punkter til at gøre det lettere for jer 
turneringsledere. Vi er helt opmærksomme på at I har nok af opgaver allerede.   
 
 
 
 
Referent 
 
Susanne Christiansen 
JHF – Kreds 5 
Kontorassistent 


