
 

 

 

SOMMERTURNERING 2022      
                      

                    Århus/Ikast den 5. april 2022 
 

 
Vi har i JHF Kreds 5 og JHF Kreds 6 modtaget så mange opfordringer, at vi igen i 2022 vil tilbyde 
vores foreninger en fælles sommerturnering. Sommerturneringen afvikles i maj og juni og bliver som 
udgangspunkt afviklet indendørs.  
 
Puljeinddelingen vil ske efter geografi og niveau, så vidt det er muligt. Vi tilstræber at lave puljerne 
således, at der bliver seks kampe til hvert hold. Er der kampe man ikke ønsker at spille, undlader man 
at sætte tid på dem, og orienterer modstander og kredskontor. Er der få hold tilmeldt i en række, og 
geografien meget spredt, bliver I kontaktet for at høre, om det er OK.  
 
Der kan tilmeldes i følgende rækker: 

    

Række  Spilletid Dommere 

Senior  2. og 3. div.  2 x 30 min. 2 dommere 

Senior JS, Serie 1 2 x 30 min. 2 dommere 

Senior  Serie 2, 3 og 4 2 x 25 min. 1 dommer 

U-19 U-19 div. 2 x 25 min. 2 dommere 

U-19 U-19 A/B 2 x 25 min. 2 dommere 

U-17 U-17 div. 2 x 25 min 2 dommere 

U-17 U-17 A/B  2 x 25 min 1 dommer 

U-15 U-15 div.  2 x 25 min. 2 dommere 

U-15 U-15 A 2 x 20 min. 1 dommer 

U-15 U-15 B/C 2 x 20 min. 1 dommer 

 
 
Holdene kan frit tilmelde sig en række ud fra forventet niveau i 2022/23 sæsonen og vi spiller med de 
nye årgange. Er der ikke tilmeldinger nok i en række, ser vi os nødsaget til at slå flere rækker 
sammen. 

 
Vi betragter sommerturneringen her som organiserede træningskampe og der skal ikke laves holdkort 
eller søges dispensationer. 
 
De nye årgange for den kommende sæson: 
 

Senior er spillere født i  2002 og tidligere 

U-19 er spillere født i  2004 og 2003 

U-17 er spillere født i  2006 og 2005 

U-15 er spillere født i 2008 og 2007 



 

 

Pris: 
Holdgebyret er 350 kr. pr. tilmeldt hold.  Og derudover opkræves de faktiske dommerudgifter. 
Dommerudgifterne faktureres solidarisk for hver række. 
Evt. betaling af leje af baner sørger foreningerne selv for. 
 
 
Diverse info: 
 

• Foreningerne sørger selv for at booke baner. 

• Kampene kan ses i HåndboldInfo og på app’en fra d. 28.4.22 og bliver som udgangspunkt 
lagt på mandage, men kan flyttes til andre dage.  

• Der spilles efter reglerne i Turneringsreglementet.  

• Der påsættes dommere af kredsenes dommerpåsætter. 

• Som udgangspunkt spilles kampene indendørs. 

• Kampene spilles i maj og juni, og sidste spilledato er d. 26. juni 2022. 
 

 
 
Tilmelding: 
Tilmeldingen til sommerturneringen kan ske via HåndOffice fra d.7.4. Sidste frist for tilmelding er 
søndag den 24. april 2022. Alle rækkerne oprettes under JHF – Kreds 6 og skal findes i app´en 
under JHF Kreds 6. Kampene vil ligge klar i HO d. 28.4, hvorefter der kan påsættes tider. 
 

  
Info 
Alt info vedrørende sommerturneringen vil blive sendt på mail til foreningernes postmodtager.  
Puljer og kampe bliver offentliggjort i HåndboldInfo og på app’en. 
Hvad der evt. må være af rettelser i puljerne m.m. vil blive sendt på mail til postmodtageren i de 
deltagende foreninger. 
 
 
Har I spørgsmål til vores fælles sommerturnering, er I velkomne til at kontakte kredskontorene. 
 
 

 
Turneringsudvalgene 

Jydsk Håndbold Forbund Kreds 5 & Kreds 6 
 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
JHF – Kreds 5 
 
Susanne Christiansen 
Kontorassistent  


