
Turneringsudvalget  
Sæsonen 20/21 blev et år som ingen havde kunnet forud se. Corona pandemien havde ramt hele verden. 
Corona lagde en skygge ud over hele håndboldturneringen 20/21. Vi skulle hele tiden navigere i pandemiens 
præmisser.   
                                                                                                       
På turneringsområdet vedtog turneringsudvalget, alle rede i april, at lave det første store tiltag som skulle 
hjælpe klubberne og spillerne. Vi aflyste kvalturneringe og lavede fri tilmelding til alle rækker, dog er der kun 
plads til 12 hold i U19 liga.  
 
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. Udvalgene blev udvidet nu vi ingen kval havde. Det var et flot 
stykke arbejde der blev udført.   
 
I sæsonen ville TU afprøve en ny række i U19. Vi vil skubbe en række ind mellem Liga og 2. division før 
ombrydning. Vi udvalgte U19 dr som forsøgsrække. TU inviterede hold til at deltage 
Indendørs træning var ikke tilladt før sommerferien. Efter sommerferien var der små tegn på at der kunne 
gennemføres en turnering 
 
TU vedtog at afbud pga. Corona, blandt spillere eller trænere, ville blive sidestillet med vejrligsafbud. 
 
DHF’s Coronagruppe hjalp meget med vejledninger om træning og afvikling af kampe. En kæmpe TAK til 
denne gruppe for god hjælp. 
 

Klubberne skulle spritte af mellem kampene og der 
skulle afsættes mere tid end normalt til afvikling af en 
kamp, da kun aktørerne til en kamp måtte være i 
hallen. Så skulle hallen tømmes og de nye hold kunne 
komme ind.  Tilskuere var der også plads til men med 
restriktioner. 
 

Netop som turneringen skulle i gang kom der store udbrud af Corona i visse geografiske områder. Dette 
forsatte i efteråret og politikerne lavede også nedlukning af landsdele. Det medførte mange udsatte kampe. 
Tu forlængede efterårs turneringen til at skulle ombrydes efter 17. januar i stedet for 13. december. 
 
TU fik en svær opgave med at få lavet de rigtige puljer efter ombrydning. Vi skulle sammenligne hold i 
samme puljer der havde spillet forskellige antal kampe. Derefter skulle vi sammenligne puljer, hvor igen 
holdene havde spillet forskellige antal kampe. 
 
Der blev lavet en model som havde 3 trin. Trin 1 var en normaleafvikling, alle havde mødt hinanden 2 gange. 
Trin 2, her havde alle mødt hinanden mindst 1 gang. 
 
TU og kontoret fik alle hold i alle puljer placeret og nu ventede TU kun på at landspolitikerne skulle give lov til 
håndbold træning og kampe igen kunne genoptages. Denne tilladelse kom aldrig. 
 
På seniorsiden blev der lukket ned for kampe i oktober. TU vedtog at der ikke ville blive ombrydning i 
seniorrækkerne. Puljerne skulle være færdigspillet inden påske. Desværre kom seniorholdene aldrig i gang 
efter første nedlukning 
 
Landspokalturneringen kunne ikke gennemføres på normal vis, men JHF fandt de klubber som skal sendes 
videre til DHF blandt Liga og 1. divisionsklubber 
 
Alle ungdoms Cup’s blev ikke udbudt. De er på pause indtil videre, forventes at starte op igen til næste 
sæson. JM blev aflyst - DM for ungdom blev aflyst  
 
  



Vedr. turneringsreglementet havde JHF ønsker til ændringer vedr. disp. regler 
og særlige disp. Dette kunne vi ikke vinde gehør for til næste sæson, men DHF 
TU vil gerne se på forslagene i løbet af næste sæson. Ligeledes implementeres 
sidste del af ”nye spilformer”. Det er U11 på kortbane. Dette har givet debat. 
Nogle er for og nogle imod. Det bliver spændende at følge i den kommende 
sæson. 
 
Der skal lyde en stor tak til mine kollegaer i TU for mange gode diskussioner og 
godt samarbejde. Vi er næsten eksperter i Teamsmøder. I nogle perioder havde vi møde 1 gang om ugen 
 
Tak til kontoret for et godt samarbejde. 
 
Niels Emil Lindholm 
Formand turneringsudvalg, JHF 
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