
 

Sommerbrev fra JHF kreds 6 
 
                                 Ikast 1.7.21 

 
Så nærmere sommerferien sig efter et meget stille forår, heldigvis har vi i de sidste par måneder 
haft godt gang i vores sommerturnering og vores Beach stævner. Men nu kan vi alle se frem til 
en ny sæson, der forhåbentlig kommer til at ligne det vi ”plejer”. 
 
Sæson 2021-2022 
Vi afholder i kreds 6 forturnering for U-9 til U-13. Det kommer til at foregå d. 2.-3. oktober og d. 
9.-10. oktober.  I turneringen efterfølgende spilles i 4 holds puljer indtil jul.  Vi prøver igen med 
”Fed fredag” for U-15, samme weekender som forturneringen. Ønsker I at afholde en forturnering 
på jeres hjemmebane, må I gerne allerede nu booke haltid. 
 
I næste sæson udgår U-10 rækken igen som selvstændig række, og U-9 og U-11 spiller på kort-
bane. 
 
Der spilles IKKE kval for U-15-U-19, der er i stedet fri tilmelding i de enkelte rækker. Læs mere 
her; https://www.dhf.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/turneringer-staevner/turneringsinforma-
tion/ungdomsdivisionerne-samt-u19-liga/. 
 
Vi har på vores hjemmeside offentliggjort holdene i serie 1 og 2, og de kan ses i håndbold App’en, 
Jyllandsserien puljerne offentliggøres slut august.  Skulle det vise sig, når I starter op efter som-
merferien, at I ikke har spiller nok til jeres senior hold, kan I gebyrfrit og uden konsekvenser 
trække dem indtil d. 1. september. Serie 3 rækkerne er åbne for tilmeldinger. Husk - hold der er 
rykket ned fra serie 2 er automatisk flyttet over i serie 3, og skal IKKE tilmeldes igen. 
 
”Vigtige datoer” er vedhæftet dette brev. Her kan I se, hvornår I skal tilmelde hold, sætte tider 
på kampene m.m. Indbydelse til turneringen og vores forturnering sendes ud slut august.  
 
Klubmøder 
Vi holder igen vores klubmøder, hvor I kan høre om den kommende turnering, samt vores øvrige 
aktiviteter i JHF kreds 6. Vi holder klubmøde d. 16.8 på VIA i Silkeborg og d. 18.8 i Gudenå Cente-
ret i Tørring.  
Sidder I med et emne, I gerne vil have drøftet på klubmøderne, så send os et lille skriv på mail. 
 
Kredstræning 
Efter en alt for lang pause, starter vi op på kredstræningen igen til september. De årgange som 
pga Corona ikke har været igennem kredstræning, piger årgang 06 og drenge årgang 05 bliver 
indkaldt i september og der vil blive arrangeret et afslutningsstævne for dem i december 2021. 
De nye årgange, piger 07 og drenge 06 starter deres kredstræning op i september og der afslut-
tes med et kredsstævne i januar 2022.  Der sendes indkalder ud lige efter sommerferien. 
 
Øvrige aktiviteter i JHF kreds 6 
Alle vores udvalg arbejder på højtryk for at lave en masse nye og kendte aktiviteter i den kom-
mende sæson. Bla. 
  

- Total håndbold stævner for U-6 til U-8, som vi kender det, for de mindste 
- Indslusningsstævner på kortbane for nybegynder hold 
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- Trille Trolle aktiviteter i foreninger og i daginstitutioner 
- U-13 stævner på kortbane – som supplement til den løbende turnering 
- U-11/U-13 event på kortbane 
- Fredagsbold for U-15 til U-19, som Five-a-side 
- Online møder for trænere – målrettet de enkelte årgange 
- Et væld af kurser – de første er allerede sendt ud til jer. 
- Der planlægges dommerkurser for dem, der drømmer om at fløje kampe 
- Vores nuværende dommere sendes i træning, så de er klar til den nye sæson 

 
Har I hold der ikke har fået Beach håndbold nok endnu, så har vi et par stævner igen i august, 
tilmeldingen er åben. I kan læse mere her; https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-6/akti-
viteter/beach-handball/beach-handball-i-jhf-kreds-6-7/. 
 
Holdoprettelse og medlemsregistrering: 
Vi har lavet en guide, I kan bruge, når I opretter hold i jeres medlemssystem og gøre det lettere 
at indberette medlemmer, når det bliver tid igen. Se guiden her;  
https://www.dhf.dk/forbund/jhf-kreds-6/info-til-foreninger/kreds6nyt/paa-forkant-med-holdop-
rettelser-og-medlemsregistrering/. 
 
Konsulent JHF Kreds 6 
Vi har i en periode, frem til der bliver ansat en ny konsulent i JHF kreds 6, været så heldige at få 
Mads Bo Jensen som vikar. Mads Bo vil tage sig af diverse foreningsopgaver, samt hjælpe til med 
håndboldkaravaner og Håndbold i skolen.  Mads Bo kan fanges på mail; mbj@dhf.dk 
 
 
Sommerferie 
Vi holder lukket på kredskontoret i juli måned. Vi er tilbage klar til en ny sæson mandag d. 2.8. 
 

 
 

 

 

 

Vi ønsker jer en rigtig god sommer 
 
JHF kreds 6  
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