
 

Referat online foreningsmøde i JHF Kreds 6 den 4. marts 2021 
 
Deltagende foreninger;  
Them, GHT Hovedgård, HK 73, Torsted, ØHK, KKIK, Galten, Skanderborg, Ry, Stensballe, Horsens 
HK, Virklund, HSR Klakring, Ejstrup/Hærvejen, Silkeborg-Voel, HK Give Fremad, Hatting, Kjellerup 
og Billund. 
 
Velkomst ved formanden for Kreds 6 Palle Bækby. Disse foreningsmøder skal bruges til at I for-
eninger kan udveksle ideer og erfaringer. 
 
Udviklingskonsulent Bettina Sparvath gav en kort præsentation og bød også velkommen. 
 
Corona status. – håndbold udenfor 
 
- Horsens HK: Vi er startet med at træne udenfor. Klubben finder lokationer rundt omkring i 

byen – der må ikke træne på græs endnu i Horsens kommune. 
- ØHK: er i gang. U9 – U15 træner på græs. Seniorer starter i næste uge. Er begrænset af at 

de ikke har noget lys på banerne. Spørg rundt omkring om brug af lysbaner. 
- Torsted: Mange foreninger kæmper om de samme steder, hvor der kan trænes. Der mang-

ler et bookingsystem, så der ikke bliver for mange om stederne (parkerne, stranden m.m), 
hvor boblerne blandes. 

- Stensballe: Er der nogen der har en dialog om kunststofbanerne i Horsens? Michael Brock 
Horsens HH har været i dialog med Forum, og fodbold har booket alt indtil 1.4, hvor græs-
banerne åbner.  

- Skanderborg: Opfordring til at kontakte skoler, også gymnasierne og forsøg at booke/låne 
deres multibaner, og brug også de store parkeringspladser, hvor der kan trænes med street 
bolden. Brug evt. pop op mål. Bettina kan foranledige en kontakt. 

- HK 73: Dyreskuepladsen i Horsens kan også benyttes. Dansk politihunde forening har græs 
med lys på. 

- Bettina Lyng Bjerre DHF: DHF sender brev ud til alle kommuner i morgen, hvor kommu-
nerne opfordres til at huske på at alle idrætsgrene gerne vil have plads at træne på i denne 
tid. Dette er sendt ud. 

- GHT Hovedgård: Kunne man lave en database eller lignende, hvor de enkelte foreninger 
kan melde ind, hvor de har tænkt sig at træning, a la vores Corona restriktionerne i hal-
lerne, så man undgår store forsamlinger. Måske kan man også bruge efterskolerne, hvis 
man må. 
De efterskole konsulenten har kontaktet må ikke benyttes, mens de er lukket ned. Når de 
åbner op igen, er det efter aftale.   

- TU (Conny Troelsen): Efterskolerne og højskoler har brug for deres ude arealer selv, så det 
er en meget kortvarig løsning. 

 
Inspiration til, hvordan I starter træning udenfor. Vi sender forskellige links med ud samme med 
dette referat.  
”Den gode opstart” https://www.dhf.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoers-
haandbold/den-gode-opstart-anbefalinger-og-inspirationsoevelser/ 

https://www.dhf.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/den-gode-opstart-anbefalinger-og-inspirationsoevelser/
https://www.dhf.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/den-gode-opstart-anbefalinger-og-inspirationsoevelser/


 

 

 
Palle Bækby: Vi kan godt bruge vores hjemmeside til at udbrede træningssteder. Vi undersøger, 
om vi kan sætte noget op.  
 
Hvad skal der ske, når vi har trænet og vi må komme rigtig i gang igen.? 
 

- Stensballe: Nabo foreninger kunne aftale træningskampe sammen – kunne være rart med 
et netværk, hvor foreningernes kontakt oplysninger kunne findes. 

 
I er altid velkommen til at kontakte konsulenten hvis I har gode ideer eller brug for at finde sam-
men med andre klubber. 
 
Kreds 6 vil gerne lave små stævner, så snart det bliver muligt. Har I ønsker til, hvad I kunne tænke 
jer, der skal ske, når vi må igen, så skriv endelig til os.  
 
Afslutning på sæsonen – Hvad gør I? 
 

- HSR Klaring: Vi rykker ind i hallen, så snart vi kan, og der skal være en afslutning.  I Juels-
minde er der ingen udendørs mål. 

- ØHK: Hedensted har nogle mål, de står i Tørring, de mangler nok nye net, men dem kan 
HSR Klaring fint hente. 

- Billund: Vi laver online banko i forskellige grupper. Gevinster bliver efterfølgende afleveret 
personligt. Der er også arrangeret gin smagning for trænerne. Kontakt gerne Mona Nielsen 
(kasserer i Kreds 6) hvis I ønsker hjælp til hvordan dette er muligt. 

 
Eventuelt  

- Corona Hjælpepuljen er åbnet igen for perioden 1. kvartal 2021. Puljen er på 81 millioner 
og I kan søge om tilskud til manglende indtægter i 1. kvartal 2021.  

- Foreningspuljen hos DIF åbner mandag den 8/3-21. Vi vil gerne opfordre jer til at søge til-
skud til materialer til udendørs træning f.eks. kridtspray, Pop-up mål, bolde, kegler m.m. 
Puljen er her på 44 millioner. 

 
- HK 73: Når man snakker klub regi gælder begrænsningen på 25 så også? Ja, det gælder 

også i klub regi.  Man må træner i grupper af 25 incl. træner og udenfor disse trænings-
grupper gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer. 

 
- HSR Klaring: Vi har set at fodbold træner 40 børn sammen, men med en opdeling i gruppe 

af max 25 og dette er tilladt. Husk trænerne må kun deltage i en gruppe ad gangen. Der 
skal være min 2 meter mellem grupperne. Træneren må godt træne en gruppe og bagefter 
træne den næste gruppe børn/voksne, hvis I spritter af. 

 
- HSR Klaring: Bekymring for at miste medlemmer, håber at forbundet vil hjælpe med alt for 

at fastholde medlemmerne.   
 



 

 

Meld endelig ind, hvad vi kan hjælpe med f.eks. håndboldkaravane, ”håndbold i skolen” på de al-
derstrin, hvor I som foreningen mangler medlemmer. Kontakt gerne konsulenten for at høre mere 
om dette på bsp@dhf.dk 
 

- Ry: Har kommunikeret ud til træneren, at spillerne skal have deres spilletrøjer på, så de kan 
genkendes, og udefrakommende kan se, at det er en foreningsidræt, der har gang i trænin-
gen.  
Dette giver også jeres sponsorer en ekstra reklame. Husk at tage billeder, når I træner og 
lægge op på FB, så I kan vise dem billederne, når I skal lave nye sponsoraftaler. 

 
- HK 73: Ang. afslutning. Må bestyrelsen deltage i afslutning på flere forskellige hold?  Vi må 

være 25 personer til træning pt., og det er IKKE tilladt at lave sociale arrangementer.  Så vi 
vil gerne henstille til at I overholder dette, så udeidræt ikke lukkes ned igen. 
 
Er I i tvivl om noget, så kontakt gerne vores Corona hot line på covid19@dhf.dk 
 

UU (Dennis Byskov Hansen): Mangler I inspiration til træningen udenfor?  
UU har gang i noget inspirations materiale/kurser. Mange klubber markerede at de meget gerne 
vil have inspirationsmateriale til udendørs træning.  
 

- KKIK: Håndbold passet – hvad er det? Vi tager det kort op til næste foreningsmøde. 
- BUU (Heidi Zacho): Vil gerne på næste møde høre, hvilke erfaringer I som forening har gjort 

jer med den udendørs træning? Er der noget vi som forbund, skal støtte mere op om m.m. 
 
Dejligt at se så mange foreninger deltager i disse foreningsmøder.  
 
Næste møde er d. 7.4 kl. 19:30. 
 
Har I noget det ikke blev vendt, så er I altid velkomne til at skrive til Bettina eller kredskontoret. 
 
Venlig hilsen 
JHF Kreds 6 
Udviklingskonsulent Bettina Sparvath  
 
 
Links til yderligere materiale, videoklip med mere: 

a. Spørgsmål/svar til genåbning 1. marts 2021 fra Kulturministeriet. 

b. 1-2 træner – brug streetbolde 

c. Øvelsesbanken – find øvelser der passer til de rekvisitter og faciliteter i har til rådighed 

d. Den gode opstart – Indeholdende links til flere emner 

e. Håndboldfitness – begynd nu og fortsæt når I kommer ind igen 

f. Håndboldbanen – mål til opstregning 

g. DIF’s støttepuljer – generel oversigt over alle puljer, også Coronapuljen – søg støtte til de materialer 

I skal anskaffe for at gå udenfor og træne. 

 
 

mailto:bsp@dhf.dk
mailto:covid19@dhf.dk
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/2021_februar/QA_genaabning_af_dele_af_kulturlivet_1._marts_2021.pdf
https://video.dif.dk/handbold?p=4
https://www.haandbold.dk/oevelser
https://www.haandbold.dk/nyheder-og-presse/nyheder/skru-op-for-faellesskabet-og-ned-for-tempoet/
https://www.bevaegdigforlivet.dk/haandbold/haandboldfitness/traeningsinspiration
https://dhf.dk/regler-love/spilleregler/tegning-med-maalangivelse-over-haandboldbanen/
https://www.dif.dk/da/forening/stoette

