
Beretning TU  

Denne sæson har været yderst dramatisk i TU. Efter en god forberedelse til sæsonstart, hvor kalenderen 
blev fulgt, faldt sæsonen fra hinanden med nedlukning, genåbning og nedlukning. Det er ikke en sæson vi 
ønsker gentaget.  
At skrive en årsberetning for sæsonen er således en næsten umulig opgave. I skrivende stund ved vi ikke 
hvad den nærmeste fremtid bringer af genåbning og muligheder for at afvikle sæsonen. Derfor er det vigtigt 
at denne årsberetning kun er skrevet ud fra den nuværende situation (17. februar 2021) og alt kan være 
ændret inden generalforsamlingens afholdelse. 
Sidste år blev den nye årgangsstruktur og de nye spilformer mm. beskrevet, men det er ikke meget vi har 
diskurteret dem det forgangne år, hvor praksis og drift har taget over i håbet om at få lov til at træne og 
spille. 
 
I sæsonen 20/21 har vi 470 hold i turneringen før ombrydning. Ombrydningen er ikke kommet endnu og i 
skrivende stund ved vi ikke hvordan vi får lov at afslutte denne sæson. TU (JHF) har dog forlænget sæsonen 
til 16. maj og målet er at alle hold skal nå at f så mange kampe så muligt. Dette afhænger naturligt af 
genåbning og krav om træningsperiode for turneringsafvikling.  

Under nedlukningen har vi hele tiden forberedt os på mulige scenarier for kampafvikling. I den korte periode 
vi havde i efteråret, som var meget påvirket af restriktioner, så vi hvordan klubberne var parate til at udføre 
det ekstra arbejde som netop restriktionerne krævede. Det var en imponerende indsats frivillige gjorde i hele 
vores kreds.  

I forsøget på at få så mange spillere på banen forsøgte vi at lave en turnering for U-21, hvilket blev forpurret i 
sidste øjeblik af nedlukningen i januar.  

Vi modtager fortsat konstruktiv kritik fra engagerede klubber, og dette engagement håber vi vil fortsætte i 
2021-2022. Vi vil særligt takke de engagerede trænere, der ligger et stort arbejde i, både før, efter og under 
puljeinddelingsmøderne i børnerækkerne. Vi glæder os over samarbejdet på tværs af kredsgrænser, som 
forbedrer vores turneringsplanlægning. 

U-9, U-11, U-13 og U15 
For-Turneringen indledte igen i år sæsonen, der var 103 tilmeldte hold. 

Arbejdet med puljefordelingen i børnerækkerne blev udført for tredje gang i år, denne gang uden at have set 
holdene ved For-Turneringen. Arbejdet foregår som vanligt i et samarbejde med en bred geografisk 
præsentation af trænere eller klubfolk, som har vist stor opmærksomhed på holdene og vilje til at lave puljer, 
hvor lige børn leger bedst, men hvor der også tages hensyn til at i U-15 skal der være reelle vindere af 
puljerne, således at vi får det rette resultat frem. Puljeinddelingen gentages normalt ved ombrydning i 
december, men i år blev det aflyst pga. Covid-19.  Igen i år har Kreds 7 deltaget i dette arbejde, hvilket har 
resulteret i mere fleksible puljer på tværs af kredsgrænser, til fordel for det enkelte hold. Som kreds og 
medlemmer i puljeudvalget er vi stolte af dette arbejde og får desuden henvendelser fra andre kredse, som 
ser muligheder i modellen.  

U-17 og U-19 
I disse rækker som i børnerækkerne har turneringen været præget af Covid-19. Det har således kun været 
en temmelig kort turnering og det er meget forskelligt, hvor mange kampe holdene har nået at afvikle. Der er 
lavet en beskrivelse af, hvordan resultaterne opgøres i forhold til næste sæson og evt. Seedning, men det er 
klart, at det vil påvirke den næste sæson og kan medføre usikkerhed i forhold til seedning og puljeinddeling. 
Men det vigtigste bliver at få spillerne i gang. 

 
Senior 
Sæsonen har endnu ikke givet meget af sig, men vi er klar ved en snarlig genåbning 
 
 
 
 



 
Jysk Pokal Cup (Kreds Cup) og Jysk Cup Ungdom, Jysk Cup UngdomJ 
Er i denne sæson aflyst. 

 
Afslutning 
Det er dejligt igen at kunne afslutte en beretning med at være stolt af at være en del af jer, Kreds 8, som 
viser at engagement, personlig indsats og samarbejde har gjort, at vi har stadig er her og vi er klar til at få 
håndbolden i gang igen så snart det er muligt. 
Jeg har fulgt flere klubber på Facebook og set trænere ”fjerntræne” deres spiller i børnerækkerne, hvilket kan 
fastholde spillerne i et fællesskab og øge interessen for håndbold i vores kreds. Det er virkelig dejligt at se 
jer alle arbejde for at opretholde en sport, som indeholder alle faktorer som har medført at en del børn og 
unge, ifølge mediernes eksperter, har mistrives under nedlukning, lad os være parate til at invitere dem ind i 
dette fællesskab og styrke vores sport for det den er et fællesskab for alle. 
Som formand for TU, vil jeg gerne takke det lokale udvalg, Kredsbestyrelsen, men ikke mindst Kredskontoret 
for et godt og konstruktivt samarbejde. I har opretholdt et fornemt serviceniveau på trods af de svære tider, 
og er grundfundamentet for en velfungerende Kreds, og som vi i Kreds 8 glædes over, hertil kommer, at I 
altid er klar til at videreudvikle og forbedre de indsatser vi har, også til inspiration til andre kredse. Tak for 
jeres engagement i at skabe en attraktiv håndboldverden. 
 
Helle Ingstrup Munk-Hansen 
Turneringsudvalgsformand 
 


