
TURNERINGSUDVALGETS BERETNING 
 
Inden længe går vi foråret i møde, hvilket også betyder at vi skal lave en lille status over den forgangne sæson. 
Heldigvis er vi kom lidt på afstand af corona, selvom den poppede lidt op af og til. Men ikke i de mængder der 
plagede vores sport i 2021.  
 
I foråret 2022 var vi i den situation at JHF kreds 6 stod for rigtig mange afsluttende runder, således skulle vi ved 
siden af vores egne afslutningsstævner og kredsmesterskaber stå for og være repræsenteret ved afslutningen 
ag JCU, JPU, Elite Cup samt et par JM. Det lykkedes at få afviklet alle disse ting med ros fra deltagerne.  
Tak til kontoret for ihærdig indsats i forbindelse med disse opgaver. 
 
Vi havde en mindre sommer turnering i samarbejde med kreds 5 med ca. 100 hold fordelt på forskellige 
rækker. 
 
Der var enkelte beach stævner fordelt rundt i kredsen, men ikke i det omfang vi tidligere har oplevet. Men mon 
ikke vi som andre oplevede, at der var en ophobning af arrangementer, der ikke havde været afholdt i 2020 og 
2021, så vi forhåbentlig vender stærkt tilbage på beachtiltaget her i 2023. 
 
Klubmøderne i august, som opstart på sæsonen, har i mange år været en succes. I denne sæson 
afviklede vi de to møder i henholdsvis i Tørring og Silkeborg – og med fin tilslutning. Det giver os god mulighed 
for at klæde klubberne på med diverse turneringsændringer – regelændringer – tilmeldinger og flere andre nye 
tiltag. Samtidig får vi bedre fornemmelse af hvad der er vigtigt for klubberne. 
 
Håndboldtræningerne fik en mere normal start og kvalifikation til divisionerne i ungdomsrækkerne kunne igen 
gennemføres. Og det samme var gældende for forturneringerne i weekenderne 10./11. og 17./18 september. 
 
Vi har de seneste sæsoner haft fokus på sjov håndbold – og hvad sjov håndbold er. 
 
Vi har nu fået implementeret kortbanehåndbolden for U 9 og U 11 – hvilket vi må sige er en stor succes. Dog 
har nogle klubber / trænere tendens til at undervurdere holdenes kunnen – frem for at blive tilmeldt og spille 
på rette niveau. Sammenholdt med holdningen, vi spiller for at vinde (og gerne stort) passer det dårligt med 
kortbaneideen om at skabe lige kampe og justere sit spil undervejs i kampen, så holdene bliver mere lige. Rigtig 
sjov håndbold betyder, at det skal være sjovt for alle parter på banen og ordsproget lige børn leger bedst 
passer stadig. Vi har omvendt trænere, der mener de skal rykkes ned, fordi de har tabt alle kampe – det er der 
ingen automatik i. Så længe man ikke taber alle kampe voldsomt stort, så rykker vi helst ikke på puljer. Det giver 
utilfredshed hver gang vi ændrer kampprogrammer, for dermed ryger planlægning for klubberne, trænerne og 
forældrene.  
 
Vi kunne have et ønske fra Turneringsudvalget om at man i alle rækker, fra børn til senior, tænkte mere på at 
det skal være rigtig sjov håndbold for alle parter, det vil sige både spillere, trænere og dommere at være en del 
af en håndboldkamp. Selv i senior er der faktisk ikke grund til blot at gå efter højeste måldifference. Hvis et hold 
har mistet spillere og er i en svær situation, kan det få endnu flere håndboldspillere til at forlade vores sport, 
hvis man bliver sendt ud af hallen med stort nederlag og hån. Det er heller ikke sundt for sporten, at der opstår 
episoder, hvor slagsmål og trusler bliver en del af kampen. Det påvirker både klubbens egne medlemmer og 
alle modstander og dommere. 
 
Generelt har vi også fået det kæmpe problem i vores sport, at vi efter corona har mistet mange hold og det 
gælder hele linjen fra børn til senior. Og med færre hold betyder det længere afstand når der skal spilles 
kampe. Heldigvis har vi fået en lille fremgang fra sæsonstart til ombrydningen i december på 30 hold, det 
pynter da lidt.  
Ser vi lidt tilbage sæson 16/17 526 hold – slut sæson 21/22 384 hold og denne sæson 4.1.23 457 hold, så der er 
lang vej til de gamle medlems- og hold antal. 
 
 
 



Afrunding 
 
På vegne af hele turneringsudvalget, vil jeg sige klubberne TAK for et rigtigt godt samarbejde i årene vi har haft. 
I plejer ALTID at yde en fantastisk indsats med alt lige fra forturnering – den alm. turnering – ombrydninger og 
officials opgaver ved turneringen, afslutningsstævner for børn til kredsmesterskaber med videre. 
Vi må også sammen yde en kraftig indsats for at få vores kommende region til at fungerer på bedste vis og 
gerne den bedste i hele Jylland. 
Vi elsker vores sport – håndbold for børn – unge og ældre – elite og bredde – altså alle niveauer. 
Vi må også sammen i fællesskab sikrer, at vi fastholder den høje standard på alle områder både det faglige og 
sociale. 
Der skal lyde en stor tak til Conni og Lisbeth på kredskontoret for altid at være klar med værdifuld hjælp til 
klubberne og os som udvalg. Vi ved, at I arbejder hårdt for at løse de udfordringer vi som udvalg nogle gange 
giver jer med vores forskellige puljestørrelser og flytning af hold. 
Også en stor tak for samarbejdet til Georg, som varetager påsætningen af dommere, som bestemt ikke altid er 
lige let.  
Tak til JHF – Kredsbestyrelsen – Konsulenter og de øvrige udvalg for godt samarbejde. 
 

Det er mit håb – at vi med de nye regioner får nytænkning 
At vi sammen giver den en skalle og for håndboldniveauet  

Og ikke glemmer det sociale og de gode oplevelser 
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