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Ikast den 12. marts 2020 

Håndboldsituationen i JHF kreds 6 – det ved vi nu…         

 

Kære alle 
 
Som følge af Corona / COVID-19 situationen og udmeldingen fra Dansk Håndbold / DHF i aftes, kan 
vi uddybende supplere, at på nuværende tidspunkt får suspenderingen af aktiviteter i håndbolden 
indtil nu følgende kendte konsekvenser – foreløbig for en periode på 14 dage: 
 

• Alle turneringskampe (fra U-9 og op til håndboldligaen) er aflyste med virkning fra i dag 

• Alle cup- og pokalkampe m.v. er aflyste 

• Alle kreds- og jydske mesterskaber og afslutningsstævner (inkl. pokalcups) m.v. er aflyste 

• Alle stævner i børnerækkerne (U-5 og op) er aflyste 
 

• Alle kursus aktiviteter er aflyste indtil videre 

• Alle kredstræninger er aflyste indtil videre – herunder 2005-drengene 3. april 

• Alle foreningsmøder (inkl. evt. konsulentbesøg) er annullerede med virkning fra i dag 
 

• Alle dommerpåsætninger er fjernet fra alle kampe – gælder også private stævner m.v. 
 

• ALLE øvrige JHF og kredsarrangementer, der ikke måtte være nævnt ovenfor, er ligeledes 
aflyste 
 

Vi har modtaget enkelte spørgsmål på, om man evt. selv skal foretage noget i anledning af aflys-
ningerne (fx aflysning af kampe, holdkort osv.) Til dette er svaret, at kreds- og forbundsarrange-
rede begivenheder, suspendering af kampe m.v. er/bliver varetaget automatisk fra centralt hold.  
 
Vi anbefaler dog, at lokale forhold mellem foreningerne og idrætsfaciliteterne (hallerne) afstem-
mes – sådan at vi sikrer, at hallerne alle steder er orienterede om aktuel status. Hallerne er dog 
orienterede ved denne skrivelse. 
 
Følg med på DHF og JHF hjemmesiderne (og Facebook opslag) for aktuelt nyt – dog vil væsentlig 
information altid blive udsendt pr. mail til hver forening! 
 
Vi vil forsøge at holde jer løbende orienterede – vi følger dog rytmen i myndighedernes udmeldin-
ger og forventer derfor at kunne udsende næste update 30. marts. Med forbehold for ændringer. 
 
Måtte dette brev give anledning til spørgsmål eller andet, er kredskontoret indtil videre åbent i 
sædvanligt omfang og kan kontaktes pr. telefon og/eller mail for eventuelle spørgsmål, dette brev 
ikke måtte give fornødent eller fyldestgørende svar på. 
 

Med venlig hilsen 
Jydsk Håndbold Forbund kreds 6 

Bestyrelsen 


