
Turneringsudvalget 2020/21 

  

 

Sæsonen 2020/21 har været et anderledes år end normalt. Den her budt på glæde, fru-

stration og usikkerhed. Foreningerne i Kreds 5 fik i august måned mulighed for at blive 

informeret omkring de nye tiltag til den kommende sæson. Tak for fremmødet blandt klub 

og efterskolerepræsentanter. Mødet blev afholdt i Ceres Arena og handlede om afklaring 

og vidensdeling blandt hinanden kombineret med en positiv og målrettet deltagelse. Nogle 

af de emner som blev berørt, var nye restriktioner på Covid-19 situationen, nyoprettet DHF 

taskforce, nyt tiltag på U10 årgangene ift. kortbane og U19 1. div tiltag. Tak for hjælpen til 

konsulent Lars, for en velinformativ deltagelse. 

 

Overblik over fordelingen af tilmeldte hold i Kreds 5. 

 

Turneringen: 

Det har også været en mærkelig sæson, hvor nogle hold har spillet kampe og andre mil-

dest talt ikke. Turneringen og pokalturneringen har været præget af nedlukning efter re-

geringen valgte at lukke indendørs sportsaktiviteter ned. Med udgangspunkt i at sæsonen 

ikke har været mulig og afvikle, så vil beretningen for sæsonen 20/21 være kort fra Kreds 

5.  

TU-medlemmerne: 

Som konstitueret formand har det været en fornøjelse og TAK, for at have en gruppe med 

daglige indsigter, kompetencer samt lysten til at vil gøre en forskel. Vi har i denne sæson 

fået Rasmus Østergaard tilbage i gruppen, hvilket vi er glade for. Derudover har Vibeke 

og Thomas valgt at fortsætte deres energiske og stærke indsat på hver deres område. 
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Foruden en tak til TU-udvalgsmedlemmerne skal der også lydes et stort tak til Per Mou-

ritsen for hans vidensdeling og deltagelse i puljedannelserne. 

 

 

Det omfattende årlige arbejde i at planlægge, koordinere og administrere turneringen, 

kunne ikke lykkes uden et godt samarbejde med hele kredskontoret. Stor tak for især 

kombination af dedikation, dialog, erfaring og lysten til at ville yde et godt produkt for vores 

foreninger. Hermed sendes en stor tak til Susanne, Kasper og Lars for en fantastisk ind-

sats og hjælp.  

Sidst men ikke mindst, tak til den samlede bestyrelse i Kreds 5 for nogle gode og spæn-

dende håndboldsnakke og hyggelige møder i håndboldens tjeneste.  

 

 

 

 

Århus, marts 2021 

 

Kenneth Sig Jensen 

Turneringsudvalgsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


