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Beretning fra Turneringsudvalget 2020 

 
2019 blev et år med store ændringer på turneringsområdet, vel et af de største i nyere tid. De 
største ændringer skete i ungdomshåndbolden, men der var også ændringer i senior håndbolden.  
I ungdom gik vi fra lige årgange til ulige årgange, vi fik en ekstra aldersgruppe i ungdomshåndbol-
den. Der blev indført en ny bane til turneringshåndbold, kortbanen. En dispensationsspiller kunne 
nu spille i både underliggende aldersgruppe og egen aldersgruppe, dog ikke samme dag. Desværre 
kom der også konsekvenser når et hold brugte dispensationsspillere. Antallet af spillere på 
holdkortet i de yngste årgange blev reduceret. 
 
Op til denne sæson forsvandt mulighed for ekstra ordinære dispensationer (næsten). TU kom 
under meget stort pres og måtte lave en tilpasning i november måned. Det var især U-17 spillere 
som skulle op som senior. Her var tallet 3 ikke dækkende. TU ønsker også der skal være mulighed 
for en ekstra ordinær dispensation for børn der har fået udskudt skolestart eller andre særlige 
behov. 

U-19 Liga blev ændret til en ”lige ud” turnering. Kæmpe ønske fra mange klubber. Det forsætter 
næste sæson da TU ikke har haft mulighed for at evaluere med klubberne. Så må vi se hvilket 
produkt der skal være fremtiden for U-19. 
 
Største ændring var at en bredderegel (2 kampe samme dag) nu blev indført for alle hold. Her 
skulle klubberne virkelig tage et kæmpe ansvar.  Desværre er der kommet henvendelser om at 2. 
og 3. div hold flytter op til 3 spillere ned for at opnå et resultat.  
TU mener ikke at alle klubber kan administrere så stort et ansvar og ønsker derfor at der indføres 
begrænsninger for visse seniorhold og de øverste ungdomshold i U-15, U-17 og U-19 
 

Seedningsudvalg er kommet for at blive, i øverste række for U-15, U-17 og U-19. Vi fandt personer 
i hele Jylland til at indgå i disse seedningsudvalg. Det var et flot stykke arbejde der blev udført. Vi 
fik tilpasset arbejdsbeskrivelserne og fik det lavet således at seedningsudvalgene indstiller til 
turneringsudvalget og det er turneringsudvalget der offentlig gør listerne. Turneringsudvalget 
ønsker åbenhed og gennemsigtighed.  

TU vil som udgangspunkt have alle hold ud at spille kval. Det kan dog vise sig at dette skal 
modifiseres. I nogle aldersgrupper i 1. div (afhængig af tilmeldte hold) giver det god mening at der 
forhåndsudtages x antal hold og resten spiller kvalspil. Turneringsudvalget tager stilling til hver 
række individuelt. TU ønsker at kunne regulere på antal puljer i forhold til antal tilmeldte hold. 
Hold der forsøger kval til 2. div ønsker at spille.                                                              

DM for U-15 nedlagt, derfor er der sket ændringer for JM for U-15. Vi afvikler JM over 2 
weekender. Til finalestævnet spiller vi alle mod alle. Det er for at få mere spænding ind i kampen 
om JM.  Desværre blev JM aflyst i år 

TU indførte en ny pokalturnering, Jysk Cup Ungdom, for ungdomshold. Her skulle hold som var 
blevet slået ud i første runde i Jysk Pokalturnering Ungdom forsætte. Der skulle være afsluttende 
stævne 4 steder i JHF. Vi arbejdede med 2 weekender hvor finalestævnet kunne holdes. Weekend 
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1 kunne gennemføres mens weekend 2 blev bremset af Corona. Et tiltag som forsætter i næste 
sæson 

TU er i den spæde start med tanker omkring turnering efter en strukturændring i JHF (DHF) 

Elite Cup finalerne blev afviklet i Søby-Højslev Arena, kreds 2 og med Nr. Søby som medarrangør. 
Det var med spændings til det sidste om finalerne kunne gennemføres. Der var pludselig dukket en 
virus op med navn Corona. Finalerne blev afviklet og tilskuerne var gode til at passe på hinanden 
og holdene. De blev vidne til mange spændende kampe. 
Årets vindere blev: 

  U-15 piger Hørning Håndbold 

  U-15 drenge Herning f.H  

  U-17 piger HEI/VRI 

  U-17 drenge ØBG Silkeborg 

  U-19 piger Herning-Ikast Håndbold, Ungdom 

  U-19 drenge Århus Håndbold 

Stort tillykke til vinderne. 

Jysk Cup finalister: Stoppet, da turnering stoppede. Ingen vinder i 2019 

Afslutningen på sæsonen blev meget mærkelig. Alle Jyske klubber har bakket op om TU’s 
beslutning. 

Der skal lyde en stor tak til mine kollegaer i TU for mange gode diskussioner og godt samarbejde. 

Tak til kontoret for et godt samarbejde. 

 

Aars, den 22. juni 2020 

Niels Emil Lindholm 

TU formand  

 


