
Turneringsudvalget 2021 
 
 

Kære foreninger 
Beretningen for året 2021 vil være lidt anderledes, men dog i retningen af det ”normale”. 
Afslutningen på sæsonen nærmere sig stille og roligt, og denne sæson har været præget 
af diverse forskydninger, hvilket også har resulteret i, at sæson er forlænget til slutning af 
april. Årsagen til diverse ændring har skyldes, ligesom i andre sportsgrene, at Covid-19, 
endnu engang har påvirket planlægningen samt afviklingen af sæsonen. 
 
Turneringen: 
Sæsonen startede med i Brabrand Hallen til et stærkt fremmøde på kredsens 
”Opstartsmøde”. Der var repræsentanter fra 16 klubber på tværs af hele kredsen. Mødet 
var dialogskabende og indsigtsdannende på tværs af klubber og målgrupper. Den 
imødekommende dialog og ønske om optimering af turneringsproduktet har skabt større 
interesse i ”Studie-by” konceptet, samt sikret udvidelse af Serie 1 puljerne.  
Derudover evaluerede vi på ”Sommerturneringen”, som vi i fremtiden vil kigge nærmere 
på, således vi sikrer håndboldaktivitet til dem som ønsker hele året rundt. TAK for 
deltagelsen! 
Turneringsmæssigt har det endnu engang været en sæson med udsving og svære 
betingelser at skulle planlægge samt koordinere kampe i. Jeg vil derfor gerne benytte 
muligheden for at TAKKE alle jer turneringsledere rundt i klubberne, som gør en kæmpe 
indsats i hverdagen for at få enderne til at hænge sammen. Vi har stor forståelse og 
respekt for jeres arbejde!  
Kredsmesterskab, JM, DM og diverse cupturneringer er genopstartet og vil blive afviklet 
som tidligere sæsoner. 
 
Puljedannelse: 
Grundet forrige sæsons udsving og stop, havde turneringsudvalget svært ved at danne sig 
et overblik over, hvor mange hold vi fik med og ikke mindst hvor niveauet vil være til denne 
sæson. Derfor valgte vi i denne sæson at indhente indsigter fra klubber, trænere og 
interessenterne i de nære miljøer, og derved forsøge at optimere puljernes ligebyrdighed, 
samt få holdene tilmeldt de rigtige rækker. Denne tilgang vil vi kigge nærmere på i 
fremtiden, og vil derfor nedsætte arbejdsopgaver, som skal sikre denne dialog med vores 
foreninger. Derved får vi forhåbentligt dannet nogle gode puljer. TAK til dem som ville tage 
del i dialogen. 
 
Medlemmer: 
Ovenstående aktiviteter og eksekvering, har været muligt fordi vi i kredsen har et 
energiske og udviklende Turneringsudvalg, som brænder for hver deres områder, og som 
sætter stor ære i at sikre et godt produkt til foreningerne. Foruden TU nyder vi stor gavn af 
vores erfarne og lige så energiske kredskontor, som hver dag gør en fantastisk indsats for 
at hjælpe. Der skal lyde en kæmpestor tak til jer alle. 
Sidst men ikke mindst tak til den samlede bestyrelse i Kreds 5 for nogle gode og 
spændende håndboldsnakke i håndboldens tjeneste. 
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