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Turneringsudvalget 
  
 
Endnu en håndboldsæson nærmer sig sin afslutning, og det er hermed tid til at få sat lidt ord 
på den.  
Vi kan desværre konstatere, at antallet af hold i vores kreds er faldende. Fra sidste sæson til 
denne sæson er faldet på 18 hold.  
Set over en 4-årig periode er faldet på 36 hold – fra 458 i 2014 til 422 i 2018. Desværre en 
tendens som dækker hele Håndbold-Danmark, og som selv ikke ”knæk-kurven” har kunnet 
ændre på. En stor udfordring, og en opgave som vi til stadighed skal have fokus på. 
. 
 
 

Før ombrydning Efter ombrydning 

2014 - 2015 458  

2015 – 2016 449 474 

2016 – 2017 439 468 

2017 - 2018 440 468 

2018 – 2019 422 439 (primo 2019) 

 
 
Vi har i denne sæson afviklet forturnering i september måned - med en nogenlunde 
opbakning. Det er min oplevelse, at mange foreninger foretrækker at bruge timerne i 
opstarten med deltagelse ved private stævner – det er naturligvis også fint – men vi mener 
stadig at vores tilbud om deltagelse i forturneringen er godt, specielt med henblik på at 
kunne tilmelde hold på rette niveau bedst muligt efterfølgende. 
 
Planlægningen af selve turneringen er et omfattende arbejde, som kun kan laves, hvis man 
har kompetente folk på opgaven. Det er et stort og komplekst arbejde, som kræver mange 
timers forberedelse og planlægning.  
Og faktisk er det jo hele to gange, at vores store turneringsmaskine skal fodres med data – 
foreningsnavne, hold, fællesskaber, rækker, niveauer, nøgler, spillerunder og haller – både 
til start og ved ombrydning. En stor tak skal lyde til mine udvalgskolleger Morten Flodin & 
Vibeke Rasmussen for jeres indsats. Desuden vil jeg rette en speciel tak til vores konsulent 
Per Mouritsen for det meget store arbejde med planlægningen af turneringen - sammen 
med Susanne og Kasper på kontoret – I knokler. 
 
I denne sæson er vores mangeårige ”Kreds Cup 456” blevet afløst af en ny CUP - som 
dækker hele det Jydske område – nemlig Jydsk Pokalturnering Ungdom (JPU). Det har 
været en stor succes, med mange deltagende hold. Som noget nyt har vi valgt at ”indskyde” 
to kvart-semifinalestævner – så endnu flere hold og håndboldspillere får en oplevelse af en 
ægte ”final 4 stemning” og en stor håndboldfest. Herefter afvikles naturligvis selve JPU-
finalestævnet, som er den 16. marts i Ikast.  
Tak for samarbejdet med de øvrige Jydske kredse om ”vores JPU”. Herunder skal der også 
lyde en tak til Vibeke Rasmussen fra turneringsudvalget for planlægningen af JPU for Kreds 
5. 
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Sæsonen lakker nu mod enden, og i kredsen nærmer vi os turneringsmæssigt vores lokale 
kredsmesterskaber. De afvikles den 30. marts, under kyndig ledelse af udvalgsmedlem 
Morten Flodin. 
 
Jeg har i denne sæson haft fornøjelsen også at være formand for tuneringsudvalget i Jydsk 
Håndbold Forbund, og således kunnet drøfte vores fælles udfordringer og muligheder i JHF. 
Det er altid spændende at se, hvorledes andre kredse griber tingene an, om vi kan lære 
noget af de andre – eller vi kan hjælpe dem - og så er det altid hyggeligt med en god 
håndboldsnak. Nu ligger JHF kontoret jo i Hobro og er undergået en del forandring i 
flytningen fra Aarhus til Hammel til Hobro, herunder at også Kreds 1, 2 og 4 er tilstede i 
samme kontorfællesskab.   
 
Som formand for JHF´s turneringsudvalgt har jeg også sæde i DHF-TU, og her har der i 
indeværende sæson været meget travlt med at forberede den kommende sæsons  
”Ulige årgange”. Ulige årgange er overskriften, men der kommer en lang række nye tiltag og 
ændringer til den kommende sæson. Der er meget at glæde sig til – det er uden 
sammenligning den største ændring af ungdomshåndbolden i mange, mange år. Hele vejen 
fra U9 til U19. Disse nye tiltag kommunikeres over det ganske land i de kommende to 
måneder, herunder i Kreds 5 på et møde den 27. marts. Sæt kryds i kalenderen. Samme 
aften indbyder Kredsen også til evalueringsmøde. 
  
Afslutningsvis skal der herfra lyde en stor tak til Susanne, Kasper og Lars på kredskontoret 
for jeres utrættelige indsats. I yder en uvurderlig indsats for håndbolden i vores lokale 
område. Ligeledes en stor tak til mine to udvalgskolleger Vibeke og Morten for jeres store og 
frivillige arbejde i turneringsudvalget, og en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et altid 
positivt og konstruktivt samarbejde – og hyggelige stunder sammen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Århus, februar 2019 
 
Henrik Larson 
Turneringsudvalgsformand 


