
 

Turneringsudvalget beretning 2020 
 

2020 blev en af de mest mærkelige – for ikke at sige DEN mærkeligste sæson i håndbold-
historien. Alligevel er og bliver marts måned generalforsamlingernes tid også her i JHF kreds 
6. 
 
Vi kan kigge tilbage på en sæson med forsamlingsrestriktioner – udskydelser – vi prøver – 
vi udskyder igen. Hallerne som ellers plejer at være vores omdrejningspunkt bliver lukket for 
såvel kampe som træning. 
 
Ja - en helt utænkelig situation – hvis I stillede spørgsmålet for to år siden. 
 
Sæsonen 2020/21 
 
Forturnering 
 
Vores forturnering startede som sædvanlig i september med tilmeldinger for ungdomshol-
dene. Vi gjorde meget ud af at prøve at Coronasikre, med små puljer og med indlagte pauser 
inden næste pulje, så både børn, trænere, dommere og nogle få forældre kunne være til 
stede. MEN – vi måtte til sidst aflyse forturneringen pga. skærpede restriktioner. 
 
TU lavede herefter en turnering for børne– og ungdomsrækkerne i A – B og C rækker med 
start i uge 43. Ikke alle puljer blev lige gode, idet vi specielt manglede A hold, som vi normalt 
ville finde via forturneringen, men der var også andre skævheder, hvilket bla. førte til 7 og 8 
holds puljer, der mødte hinanden én gang. Undervejs har vi justeret de værste steder, hvor 
hold var tilmeldt for lavt (eller for højt). Trods lidt angst og spekulationer om CORONA-STOP 
m.m. lykkedes det, for de fleste af børne og ungdomsholdene, at spille godt halvdelen af 
efterårsturneringen – inden der blev lukket efter uge 49. 
 
Nedlukning af turneringen håber vi ALDRIG vil ske igen – ikke mindst for alle de børn og 
unge spillere, der virkelig bare ønsker at komme ud og spille håndbold og møde deres kam-
merater/modstandere weekend efter weekend. 
 
Kortbane turnering 
 
Det er TU 's opfattelse at der er blevet spillet rigtig mange gode og lige kampe på kortbane. 
 
Der skal lyde en STOR ros til trænerne for være behjælpelig med at udligne styrkeforhol-
dene – og HUSKE, at alle børn skal have en god oplevelse af en håndboldkamp. Også tak 
til de af jer, der træder ind som vejledere, når der er dommerfri kampe. 
 
Det, at vi i denne sæson har haft de 3 årgange (U-9, U-10 og U-11), har naturligvis givet et 
mindre antal hold i hver årgang og i sidste ende længere kørselsafstand. Det har betydet, 
at der har været rækker med meget få hold i, specielt i A-rækkerne, som tidligere skrevet. 
Vi forsøgte at lade U-9 A og U-10 A spille sammen, men det viste sig, ikke at være en 
holdbar løsning. 
 
Årgangen U-11 spillede i denne sæson på alm. 40x20 håndboldbane, men indgår til næste 
sæson på kortbane, således at både U-9 og U-11 kommer til at spille på kortbane. At vi i 
denne sæson havde indført en U-10 årgang, var for at give U-10 årgangen en mulighed for, 
at man ikke først skulle spille på 40x20 bane, for året efter at spille på kortbane. Det var en 
problematik for årgang 2010. 



 

 

 
Senior 
 
Seniorherrer og -damer nåede kun lige at komme i gang – de spillede 1–2 kampe og så blev 
der lukket ned for deres kampe. 
 
Det har virkelig være underligt at afholde spilledage i hallerne uden at se seniorspillere. Vi 
håber, I trods den lange pause, har holdt forbindelsen og er MAX klar, når restriktionerne 
bliver ophævet. 
 
JHF 's Elite Cup 2019/20 
 
Her nåede holdene lige at spille finaler d. 7. marts i Nr. Søby – inden der blev lukket ned. 
 
Vi er RIGTIG glade i kredsen for at være så godt repræsenteret. Det er fint at have hold i 5 
ud af 6 finaler, når der er 8 kredse, der kæmper om pladserne. 
 
U-15 Drenge     U-15 Piger 
Herning – Ry, resultat: 25-21   Hørning - Silkeborg Voel, resultat: 21-18 
 
U-17 Drenge      U-17 Piger 
ØBG - HEI/VRI, resultat: 39-26  HEI/VRI – Skanderborg, resultat: 25-17 
 
U-19 Drenge     U-19 Piger 
Århus -TTH, resultat: 39-26   HIH – Horsens, resultat: 30-26 
 
Stort tillykke til alle finale deltagerne. 
 
 
Jydsk Pokalturnering Ungdom (JPU) 2019/20 
 
Semi- finalestævnet som skulle have været afviklet i Århus d. 14. marts 2020 blev aflyst med 
få dages varsel, men her var der følgende kreds 6 hold, der havde kvalificeret sig. 
 
U13 piger: Gødvad, U15 piger: ØHK Hedensted. 
 
 
Jydsk Cup Ungdom (JCU) 201920 
 
Finale stævnet for Jydske Cup Ungdom – som vi laver i samarbejde med kreds 3 og blev 
denne gang afviklet d. 29. februar 2020 i Lemvig Idrætscenter. 
 
U-13 Drenge     U-13 Piger 
Mejrup Hvam – Lemvig, resultat: 17-24 Skanderborg - Sdr. Omme, resultat:17-12 
 
 
U-15 Drenge     U-15 Piger 
Snejbjerg – Ringkøbing, resultat: 19-18  Silkeborg IF - Stilling IF, resultat: 17-11 
 
Stort tillykke til finale deltagerne. 
 



 

 

JHF 's TU valgte på et møde i september af aflyse alle JHF-pokalturneringer 20/21 for både 
ungdom og seniorholdene 
 
Afrunding 
 
På vegne af hele turneringsudvalget, vil jeg gerne sige tak til alle jer i klubberne for et rigtigt 
godt samarbejde i dette mærkelige år – et år med alt for lidt håndbold og alt for stort savn 
på oplevelser. 
 
I plejer om nogen, ALTID at yde en fantastisk indsats med alt lige fra forturnering – turnering 
– ombrydninger og officials-opgaver. For ikke at tale om ALLE de ekstra ting, der i sæsonen 
har været med udskydelser – aflysninger og mange andre tiltag, I har skullet tage jer af, for 
at pleje jeres medlemmer, nu hvor vi ikke har kunnet levere vores elskede produkt – hånd-
bold for børn – unge og ældre på mange niveauer. 
 
Det er jer, der sikrer, at vi fastholder den høje standard på alle områder i kreds 6, - og så 
plejer vi at have mange hyggelige timer med både det faglige og det sociale, når vi mødes 
rundt i hallerne. 
 
 
 
Det er vores store håb, at vi hurtigt vender tilbage til normale tilstande igen 
 
 
 
 
Også en stor tak til Conni og Lisbeth på kredskontoret for altid at være klar med værdifuld 
hjælp, og for samarbejdet til Georg, som varetager påsætningen af dommere. Der har i år 
været mange kampe der er flyttet, bytte rundt, sene aflysninger mm. 
 
Tak til bestyrelsen - konsulenten og andre udvalg i Kreds 6, for det fine samarbejde vi har. 
 
 

 
På vegne af hele turneringsudvalget ønsker vi alle 

 
– at vi kommer godt i gang igen 

 
 
 
 
 
Jens Nellemann 
Turneingsudvalget JHF kreds 6 
 


