
Turneringsudvalget 2022 
 
Kære foreninger 
Beretningen for sæsonen 2022/23 er tilbage på det ”normale”. 
 
Afslutningen på sæsonen nærmere sig, og sæsonen 2022/23 er blevet afviklet uden de 
store forskydninger eller udfordringer, hvilket også har resulteret i, at sæsonen har været 
normaliseret ift. før COVID-19. 
  
Turneringen: 
Sæsonen startede i HEI-Hallen, hvor de nye dommerregler for den kommende sæson 
blandt andet blev introduceret. Foruden mødet i HEI-Hallen, så havde vi et godt og 
velmødt møde i Ceres Arena, hvor dagsorden var status hos diverse klubber, samt brugen 
af Håndoffice. Sidst nævnt møde blev et dialogskabende møde på tværs af flere 
forskellige roller og opgaver, hos de forskellige klubrepræsentanter. Serie 1 strukturen blev 
også drøftet, hvor der var stor enighed i, at vi skal fortsætte med fri tilmelding i Serie 2, 
samt lave finaleserie om oprykning til Jyllandsserien. 
 
Turneringsmæssigt har det forløbet sig ret stille og roligt. Kredskontoret har haft stor fokus 
på god planlægning, samt afstemning med diverse holdansvarlige, trænere og klubber ift. 
Holdkort-registrering, og afvikling af turneringen indenfor reglementet. 
For at turneringen kan afvikles, så kræver det en stor indsats hos mange frivillige i 
foreningerne. Derfor jeg vil gerne benytte muligheden til at sige TAK til jer turneringsledere 
rundt i klubberne. I gør en stor indsats i hverdagen, således enderne kan hænge sammen, 
hvilket jeg har stor forståelse og respekt for!  
 
Kredsmesterskab, JM, DM og diverse cupturneringer bliver afviklet som tidligere sæsoner. 
I JHF-regi har vi debatteret KVAL for den kommende sæson. Kreds 5 synspunkt blev 
desværre nedstemt ift. nedlæggelse af kval, hvilket vi accepterer og tager op til dialog 
omkring næste sæson. 
 
Medlemmer: 
Ovenstående aktiviteter og eksekvering, har været muligt fordi vi i kredsen har et 
energiske og udviklende Turneringsudvalg. Her har Thomas, Vibeke, Rasmus og Susanne 
brændt for hver deres områder, hvilket jeg sætter stor pris på, og TAK for det. Udvalget 
bliver desværre nedlagt, og derfor skal endnu engang lyde et stort TAK for jeres 
kæmpestor indsats for Kreds 5 gennem årene.  
 
Foruden TU nyder vi stor gavn af vores dygtige og løsningsorienteret kredskontor. I gør et 
fantastisk stykke arbejde hver dag, hvilket gør tingene lettere for vores foreninger og 
inklusivt TU-Formanden. 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. 
 
Århus 06.03-23 
 
Kenneth Sig Jensen 
Turneringsformand Kreds 5 
 


