
Turneringsudvalgsformandens Beretning 
 
Hermed status over turneringudvalgets arbejde for sæsonen 2017-2018 med en orientering 
om de væsentlige områder. 
 
Kvalifikationsspil for U14-U18/Seedningsudvalg 
Seedningsudvalgene for drenge og piger i årgangene U-14 til U-18 under turneringudvalget 
i JHF, er kommet for at blive. Den viden de enkelte trænere i de enkelte årgange har om 
holdene giver en rigtig god seedning. Vi havde lidt problemer på pigesiden med at finde 
trænere til seedningsudvalget, men det lykkedes i sidste øjeblik, at få deltager til udvalget. 
 
Også i denne sæson forhåndsudtog vi hold, så de øverste seedede hold ikke skulle ud og 
spille. 
Vi er i de enkelte kredse allerede nu i gang med at finde emner til seedningsudvalget for 
kvalifikationsturneringen 2018. 
 
Turneringsreglement 
I sæsonen 2017-2018 indførte vi nyt fælles DHF turneringsreglement for ”åbne rækker”. 
Den væsentlig ændring for JHF er nok, at man nu må benytte 4 spillere, der må spille 2 
kampe samme dag under spiludvikling. 
Vi har fra klubberne ikke modtaget nogen henvendelser omkring de ændringer der er 
fortaget i det nye turneringsreglement. 
 
Fiktive spillere 
Ved indførelse af elektroniske holdkort, er det muligt at påføre en fiktiv spiller. Vi oplever, at 
der er mange spillere der optræder som fiktiv spiller op til flere gange på holdkortet.                                                               
Pt. har vi i kreds 3 151 fiktive spillere. Vi skal have dette tal ned så tæt som muligt på 0.                                     
I den kommende sæson vil der være fokus på fiktive spiller, og hvis den samme spiller 
optræder på holdkortet 3 gange vil der blive opkrævet en afgift, som vil ligge tæt op ad 
holdkortrykkere. 
 
D-rækker 
Alle D-rækker i U-10 og U-12 afvikles efter de gældende regler for DHF kortbane. Den 
mindre bane og færre spillere skulle gerne give nogle flere boldberøringer, og dermed en 
bedre oplevelse for børnene. Det er selvfølgelig muligt, at tilmelde hold i C-rækken hvis man 
ønsker at spille på almindelig bane. 
 
Samarbejde med kreds 6 
I august 2017 lavede vi kontorfællesskab med kreds 6, og vi fik nyt kredskontor i Ikast. 
Turneringsmæssigt har vi ved ombrydning kunne lave puljer især i U-10 AA, og vi kunne 
lave puljer på tværs, så de enkelte hold får andre modstandere og puljer hvor det passer 
bedre med antal hold. 
 
Der er afholdt et fællesmøde mellem de 2 kredse for at drøfte på hvilke områder vi med 
fordel kan samarbejde omkring turneringen. Konklusion på mødet er videregivet til de 
enkelte kredses bestyrelser. 
 
Ulige årgange 
Det er nu endelig besluttet, at der indføres ulige årgange fra sæsonen 2019-2020. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe under DHF, som skal se på fordele og ulemper ved indførelse af 



ulige årgange. Alle TU- formænd i de 3 distriktsforbund (JHF, FHF og HRØ) er inviteret til 
møde den 6.3.18 omkring status og procesplan for projekt ulige årgange. 
 
Forturnering 
Forturnering for U-10 og U-12 spilles i den anden weekend i september. Pigerne spiller den 
8.9.18 og drengene den 9.9.2018 og den afvikles over 1 weekend. 
 
Kreds Cup U-16 og U-18 
I U-16 og U-18 har vi lavet en fælles turnering med kreds 4, 5 og 6 og finalerne afvikles 
lørdag den 10.3.18 i Hørning. I U-18 drenge havde de andre kredse ingen hold i den årgang, 
så der vinder HC Midtjylland, tillykke til dem. 
 
Kreds Cup U-12 og U-14 
Finalstævnet i kreds 3 afholdes lørdag den 17.3.18 i Tvis Centret. 
 
Kredsmesterskaber 
Afholdes lørdag den 07.04.18 for drengene og søndag den 08.04.18 for pigerne. 
 
Øvrige mesterskaber 
JM for U-14 1. division A afvikles for piger og drenge over 2 dage den 07. - 08.04.18.  
JM i øvrige rækker afvikles i weekenden den 14. - 15.04.18. 
DM for U-16 og U-18 afvikles i JHF regi. 
Elite cup finaler afvikles den 17.03.2018 i kreds 8. 
 
 
Afslutning 
Der skal herfra lyde en stor tak til for samarbejdet til bestyrelsen og Jens og Lone på 
kontoret. 
 
Gitte Højbjerg 
Turneringsudvalgsformand 
 
 
 
 
 
 
 


