
TURNERINGSUDVALGETS BERETNING 

 

Så er det igen tid for generalforsamling i JHF kreds 6 - derfor er det også blevet tid til at se tilbage 
på endnu et år med masser af spændende oplevelser i vores håndboldsport.  

Alle sæsonens nye tiltag blev, traditionen tro, præsenteret ved et par velbesøgte Klubmøder, som 
i denne sæson fandt sted i hhv. Silkeborg og Tørring den 14. og 16. august. Og traditionen tro 
var der igen en helt fantastisk opbakning til begge møder. Det er en flot interesse, som vi glæder 
os over år efter år og det vil vi gerne takke jer alle for. 

 

Nyt fælles dansk Turneringsreglementet 2017-2018 

Forud for denne sæson blev det nye Fælles Danske Turneringsreglement vedtaget i DHF’s 
bestyrelse. Reglementet er ”landet godt”, set med Jydske øjne – vi er sluppet for meget 
voldsomme ændringer. Blandt de væsentligste er følgende: 

• Piger er nu tilladt på drengehold op til og med U-16 
• Antallet af tilladte spillere i § 3.3 og 3.4 ordningen øges fra 3 til 4 – der kan altid rykkes 

min. én række 
• Dispensationer til bl.a. 2. års overliggende kan gives i særlige tilfælde – dog altid efter 

individuel vurdering 
• Der indførtes et nyt ”Skilsmisse certifikat” (som et E-certifikat, blot til børn med forældre 

med forskellig folkeregisteradresse) 
• Ved holdudtrækning indenfor de sidste 3 runder bliver holdet teknisk i puljen (men 

taberdømmes i resterende kampe) 
• Nye/ændrede flyttefrister/-priser (30 dage før kampdato gratis – mulighed for flytning 

frem til fredag kl. 12.00) 
• samt en række mindre justeringer og tilpasninger i reglementet.  

 

Turneringsstrukturen for sæsonen 2017/2018  

Forturneringen i U-10 og U-12. Holdene i begge årgange spillede igen i år obligatorisk 
forturnering over 2 weekender. I denne sæson blev forturneringen placeret i september måned, 
men deltagelsen forblev på samme flotte niveau. 

Evalueringen har igen vist, at disse ’niveau-stævner’ er vigtige. Grundideen, at spille en 
forturnering for at opnå mere jævnbyrdige puljer, så holdene også rammer rette niveau i 
turneringen – den fastholder vi. 

Vi samarbejder tæt med trænere og andre dygtige klubfolk. Det er klart værdifuldt med en åben 
og fordomsfri dialog mellem klubber og trænere. Sådan lykkedes det at etablere en rigtig 
spændende efterårssæson. Stor tak til jer alle for samarbejdet. 

Den frivillig forturnering for  U-14 piger og drenge blev i år spillet som 2 fredag-aften stævner – 
det vurderer vi, giver stor værdi. Såvel for os som turneringsfolk – men bestemt også for at 
klubbernes hold også rammer rette niveau. 

 



Elektroniske holdkort  

De elektroniske har nu været i drift i 3 år. - men udvikles fortsat. 

Der er stadig fokus på at forbedre kvaliteten af holdkortene – bl.a. med opfølgning på korrekt 
registrering af ’holdansvarlige’ – ’trøjenummerering’ – dispensationsspillere’ – ’fødselsdato’ osv.  

ALLE VED JO AT HOLDKORT SKAL VÆRE UDFYLDT KORREKT VED KAMPSTART!!! 

 

Status på tilmeldte hold – og medlemsstatistik 

Knæk Kurven projektet og foreningernes engagement giver langsomt men sikkert en 
stabilisering i tallene. Til sæsonen 2015/2016 var der i kreds 6 tilmeldt 275 pige-/damehold og 
251 drenge/herrehold – til denne sæson var der tilmeldt 274 pige-/damehold og 235 drenge-
/herrehold – dvs. en lille tilbagegang på 17 hold. En del af tilbagegangen skyldes imidlertid en 
ændret registrering af hold, hvor de hold, der spiller DHF Kortbane ikke alle fremgår af 
statistikken. 

Det er opløftende, at vi efter ombrydningen fik ikke mindre end 47 nye tilmeldte hold, hvilket er 
en fremgang på 30 hold netto. Det er ved at være en tradition, at der kommer flere nye hold ved 
ombrydningen. Især i børneårgangene er tilgangen markant!  
 

Til den nye sæson  

For de lokale Kredsrækker vil vi i kreds 6 turneringsudvalg lave nogle nye tiltag: 

Som noget helt nyt – vil vi i samarbejde med Kreds 3 lave en fælles turneringstilmelding – dvs. 
lave fælles puljer over kredsgrænserne, samt lave samarbejde om kredsmesterskaber m.m. 

• Videre udvikling af ”rådgivningsgrupper” (Advisory Boards) bestående af trænere, ledere 
og turneringsudvalg. Disse arbejdsgrupper får som overordnet mål at øge kvaliteten af 
puljerne i U-10, U-12 og U-14 – mere info følger senere. 

• Vi kigger fortsat på bredde-senior. Der er stadig fald i holdantallene på senior-årgangene. 
Klubber trækker hold ud af turneringen – under hele turneringsforløbet hvilket er skidt for 
ALLE klubber og for turneringen. I turneringsudvalget er vi velvilligt indstillede på, fortsat 
at se på ALT, der kan være med til at øge aktivitetsniveauet. 

ALLE, der har gode ideer opfordres til at byde ind – det er en fælles forpligtelse, at vi får vendt 
tilbagegangen for vores bredde-senior. 

Kredsmesterskaber og afslutningsstævner, samt afdelinger af Jydske Mesterskaber.  

• Kredsmesterskaber og afslutningsstævner afholdes lørdag, den 7. april. 

• Jydske Mesterskaber for U-14 1. div. A afholdes ligeledes i weekenden 7./8. april, og for 
øvrige rækker spilles der JM i weekenden 14./15. april.  

• Finalestævne i Kreds Cup 456 afholdes i Hørning Hallerne, lørdag den 10. marts.  

Vi håber at se rigtigt mange af jer til alle arrangementerne. 



På vegne af hele turneringsudvalget, vil jeg gerne sige tak til jer alle i klubberne for et rigtigt godt 
samarbejde i det forgangne år. 

Også en stor tak til Conni på kredskontoret for altid at ”være skarp” med værdifuld hjælp. Også 
stor tak for samarbejdet til Georg, som varetager påsætningen af dommere til vores turnering på 
fornem vis. 

Tak til bestyrelsen og konsulenten i Kreds 6, for det fine samarbejde i kredsen. 

Sidst, men ikke mindst, en stor tak til ’ALLE’ i turneringsudvalget. I yder som altid værdifuld indsats 
med alt, lige fra forturnering, turnering, ombrydning, stævne m.v. og til officials-opgaver osv.  
Det er jer, der sikrer, at vi fastholder den høje standard på alle områder, - og så har vi en masse 
hyggelige timer med både det faglige og sociale samvær! 

På vegne af hele turneringsudvalget ønsker jeg alle en rigtig god turneringsafslutning 

Marts 2018 

Jens Nellemann 

Konstitueret formand Turneringsudvalget 


