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Turneringsudvalget  
 
2018 har været et meget travlt år i Dansk Håndbold set fra turneringsudvalget side. 2018 blev nemlig året, 
hvor vi skulle forberede ”den største ændring i ungdomshåndbolden i nyere tid”, nemlig ”ulige årgange”. ”Ulige 
årgange” er meget mere end et skifte fra lige til ulige. Det er U9 og U19, det er kortbane og spiludvikling og 
meget, meget mere.  
 
Selve strategien bag ”ulige årgange” er født i DHF regi, men rig-
tig mange af de underliggende tanker og indstillinger ligger tæt 
på det, vi har arbejdet med og indstillet fra JHF. 
 
Implementeringsarbejdet er netop påbegyndt og vil pågå lø-
bende frem til igangsætning af den nye sæson. Det er og har 
været et stort arbejde for rigtig mange personer, og vil være det 
en rum tid endnu. Sådan er det med store ændringer, men der 
er absolut noget stort og godt ”i vente”. Tak for samarbejde, den 
konstruktive og gode stemning og en ”ånd” til at ville opnå et godt 
resultat – også når det var svært. 
 
I den forløbne sæson har vi for 3. år arbejdet med seedningsudvalg i de øverste rækker for U-14, U-16 og U-
18. Vi fandt som sædvanlig kompetente faglige håndboldpersoner i hele Jylland til at indgå i disse seednings-
udvalg. Det er et flot stykke arbejde, som her udføres. Seedningsudvalgene indstiller til turneringsudvalget, 
hvorefter turneringsudvalget offentliggør listerne. Turneringsudvalget arbejder med åbenhed og gennemsig-
tighed.  
 
TU har hidtil ønsket, at alle hold skal spille kval. Det viste sig dog i år, at antallet af tilmeldte hold i de øverste 
drengerækker i U-18 og U-14 var så få, at der ikke blev kval, mens der modsat var rigtig mange hold tilmeldt i 
2. div rækkerne og et stort kvalspil her. Turneringsudvalget tager stilling til hver række individuelt. Som en 
konsekvens af, at vi nu har arbejdet med den samme kvalspils-model i tre sæsoner, besluttede TU at lave en 
spørgeskemaundersøgelse hos de deltagende foreninger. Det blev en stor succes, fordi foreningerne var 
glade for at blive hørt og taget med på råd, og en lige så stor succes fordi, hovedelementerne i vort kval-spil 
finder stor opbakning i foreningerne. Der var også gode råd til fremtiden. Helt generelt ønsker vi at se mere 
differentieret på U15, U17 og U19 i fremtiden – spillerne og holdene er i vidt forskellige situationer/faser af 
deres håndboldliv. Men U19 er næsten 100% kendt, så er U15 mange steder nyt og ændret, mens U17 bliver 
den nye ”frem og tilbage fra efterskole” årgang.                                                                             
                                                                            
Mesterskaber 
I år er JHF sammen med Kreds 6 og Silkeborg-Voel vært for 
U-DM i U-16 og U-18 piger, mens vores eget JM for U-14 igen 
i år afvikles over 2 weekender ift. kvalifikation til DM. 
Elite Cup finalerne blev afviklet i Skørping i Kreds 1 og med IF 
Frem Skørping som arrangør. Der var mange tilskuere i hallen 
hele dagen, og de blev vidne til mange spændende kampe. 
Årets vindere blev: 
  U-14 piger - Skanderborg 
  U-14 drenge  - Silkeborg-Voel 
  U-16 piger - Herning-Ikast 
  U-16 drenge - VIES 
  U-18 piger - Herning-Ikast 
  U-18 drenge - Skanderborg 
 
Stort tillykke til vinderne. 
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Som noget nyt i JHF har vi i indeværende sæson afviklet en ny cup, Jydsk Pokalturnering Ungdom (JPU), for 
vores bredde ungdomshold. Alle bredderækker fra U-12 til U-18 har spillet JPU. Først i fire områder (kreds 1-
2, kreds 4-5, kreds 3-6, kreds 7-8) og herefter med kvart-og semifinaler i to områder (afviklet hhv. i Nord og 
Syd), for til sidste at mødes til finalerne i Ikast den 16. marts. Ønsket har været, at vores bredde ungdom også 
skal have et flot JHF-tilbud om et cup-alternativ til den løbende turnering, og at denne cup skulle markeres 
med ægte Final4-stemning både i kvart-semi- og finaler, så mange hold/foreninger oplever disse dejlige store 
håndboldfester.  Det er lykkedes i stor stil med mange deltagende hold, med mange tilskuere i hallerne og 
med tilhørende super flot stemning i hallerne – og ikke mindst en masse glade håndboldspillerne på banerne 
ved de 3 store stævner. 
 
Årets vindere af vores nye Jydsk Pokalturnering Ungdom blev: 
 U-12 piger Gødvad 
 U-12 drenge Favrskov  
 U-14 piger Frederikshavn 

U-14 drenge Frederikshavn  
 U-16 piger Vorup 
 U-16 drenge Hjallerup 
 U-18 piger Varde 
 U-18 drenge Hjørring 
 
Tillykke til vinderne – og alle øvrige deltagere. 
 
Jysk Cup senior - Vi er i skrivende stund kommet til semifinalerne 

Damer: Brabrand IF mod Team Favrskov Håndbold og IF92 Esbjerg mod Brædstrup 
Håndboldklub 

Herre: IK 1919 Aalborg mod Trustrup-Ålsrode IF og Stavtrup IF mod Ans IF 
 
Der skal lyde en stor tak til mine kollegaer i JHF-TU og i DHF-TU for mange gode drøftelser og ikke mindst et 
rigtig godt samarbejde. 
 
Stor tak også til administrationen i Hobro og til vores lokale kredskontorer for et godt samarbejde.  
Tak til JHF´s bestyrelse og formandskab for et konstruktivt samarbejde og stor lydhørhed overfor TU´s anbe-
falinger og indstillinger.  
 
Afslutningsvis skal der lyde en meget stor tak til vores mange foreninger, for en spændende sæson og rigtig 
mange gode håndboldsnakke. Vi, i TU, er altid lydhøre og klar på en snak om tingene. 
 
Henrik G. Larson 
Formand JHF’s Turneringsudvalg   




