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Turneringsudvalgets beretning
Så fik vi gang i håndbolden igen, i sommerperioden blev de udendørs faciliteter som græsbaner, multibaner mv. brugt til opstart af håndbolden, og dejligt at se hvordan spillere og
trænerne fik gang i aktiviteter for at få gang i håndboldspillerne igen.
Dejligt igen at høre dommerne fløjte kampene op og se håndboldspillerne i hallerne igen,
ikke med tilskuer fra start, men dette er nu også tilbage.
Der skal lyde en stor tak til Jens og Mette på kontoret for at få det hele til at glide med alle
de afbud til kampe pga. coronaen. De har løftet en kæmpe opgave med at få dommere af
og på kampene, når de er blevet udsat nogle gange helt op til kampstart og hjulpet klubberne
med at få genplaceret kampene.
Kontoret har ligeledes fået hold puttet ind i turneringen, selvom tidsfristen for tilmeldingen
var overskredet, så så mange som muligt har kunnet spille håndbold.

Sommerturnering
Som noget nyt besluttede vi i turneringsudvalget at starte en indendørs håndboldturnering
op, og flot at ca. 50 hold tilmeldte sig, så vi fik spillet kampe i maj og juni måned. Vi har
besluttet, at vi også i den kommende sæson vil tilbyde klubberne en sommerturnering.
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Kvalifikationsturneringen
Kvalifikationsturneringen for 2021-2022 var med fri tilmelding til ungdomsrækkerne for U-15
til U-19.
Seedningsudvalgene blev indkaldt til at lave forslag til puljer, og udvalgene mødtes og fik
dette arbejde lavet. Som noget nyt var der i U-15 rækkerne indkaldt repræsentanter for alle
kredse, og dette arbejde forløb godt.
I U-19 valgte vi sidste sæson som et forsøg at lave en U-19 1. division fra start for drengene.
I denne sæson har vi valgt at indføre denne række for både drenge og pigerne, da vi fik ros
for dannelse af denne række.

Turneringen 2021/2022
Håndbolden startede op som planlagt. Opstarten af turneringen efter ombrydningen skubbede vi til den 15.1.22, og herefter var der fuldt program for alle rækker.
JHF, HRØ, FHF har valgt at forlænge breddeturneringen helt frem til den 24. april, da der er
mange kampe, der skal findes en ny dato på.

Kredsmesterskaber
I skrivende stand kender vi ikke dato for afvikling af kredsmesterskaberne, da turneringen
kan spilles helt frem til den 24. april, men der kommer melding fra kredskontoret, når vi har
dato og spillested på plads.

Jysk Pokal Ungdom og Jysk Cup Ungdom
Der var ikke så mange hold som tidligere tilmeldt til pokalturneringen, men vi har afviklet
turneringen for alle rækker.
Finalestævnet for Jysk Pokal Ungdom afvikles den lørdag den 2.4.2022. Spillestedet er ikke
helt på plads endnu, men det er et samarbejde mellem Kreds 5 og 6 så det bliver i dette
område finalestævnet afvikles.
Jysk Cup Ungdom afvikles i Brande hallerne lørdag den 5. marts 2022, og det er et samarbejde mellem Kreds 3 og 6.

Elitecup
Finalestævnet afvikles lørdag den 19. marts 2022 spillested oplyses senere.
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Jysk mesterskab for U-15
Dette afvikles som et overnatningsstævne over 2 dage. Spillested og dato kendes ikke i
skrivende stund.

Udvalg nedsat til rekruttering og fastholdelse af medlemmer
Vi har i håndboldsporten desværre mistet en del medlemmer gennem de sidste 2 sæsoner,
og det er i vores egen bestyrelse i Kreds 3 blevet drøftet, om vi politikker kan lave tiltag for
vores klubber til få nye og fastholde medlemmer. Dette emne er ligeledes drøftet i bestyrelsen i Jysk Håndbold Forbund, Dansk Håndbold Forbund og turneringsudvalget i Jysk håndboldforbund.
Bestyrelsen for Jysk Håndbold Forbund havde indkaldt Gitte Højbjerg, Helle Munk Hansen
og formanden for turneringsudvalget i JHF, Niels Emil Lindholm, til drøftelse omkring dette
emne, og Helle og jeg påtog os opgaven at sætte en undersøgelse i gang. Med i udvalget
er også Erik Møller fra uddannelsesudvalget i Kreds 3.
Vores første tiltag er, at vi har sendt et spørgeskema ud til klubberne en såkaldt survey, hvor
vi spørger ind til, hvordan vi kan hjælpe klubberne. Jeg vil gerne bede jer ude i klubberne
om at besvare disse spørgeskemaer, der bliver sendt ud til jeres postmodtager i klubberne.

Afslutning
Der skal lyde en stor tak herfra for samarbejdet til medlemmer af turneringsudvalget, bestyrelsen samt Jens og Mette på kontoret.

Gitte Højbjerg
Turneringudvalgsformand

