Hej Alle foreninger i JHF kreds 6
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde regnet med at håndbold indenfor var en del af
genåbningsplanen - men sådan gik det ikke, så vi må væbne os med tålmodighed en lille smule
mere.
Vores udvalg i JHF kreds 6 har været i gang med at planlægge nogle håndboldaktiviteter til, når vi
må igen. De fleste aktiviteter kan sættes i gang på græs eller som street. Så derfor vil vi gerne have
en tilbagemelding fra jer, om I har adgang til en græsbane, eller andet, hvor der kan spilles håndbold. I kan sende jeres svar på denne mail, eller på kreds 6 mailen.
Lige nu er der online gang i forskellige kurser og inspirations webinarer til, hvorledes I kan fortsætte træningen udendørs.
Vi kommer i JHF kreds 6 til at sætte gang i nedenstående aktiviteter, som kommer til at starte op,
når vi vurderer, at det har været muligt at opnå en tilpas træningsmængde. Se den gode opstart her;
https://www.haandbold.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/dengode-opstart-anbefalinger-og-inspirationsoevelser/. Det er vigtigt efter denne lange pause, at vi ikke
kommer for hurtigt i gang, med lange skadespauser til følge.

-

Beach - der er planlagt et hav af Beach stævner i JHF kreds 6, i år har vi lavet et samarbejde
med kreds 7, så trænger I til at se noget nyt, så er det også muligt at tilmelde hold der. Der
sendes invitation ud og åbnes for tilmelding via HåndOffice efter påske. Der er planlagt 2
teststævner for U8 og U9. I kan se alle Beach stævnerne her; https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-6/aktiviteter/beach- handball/beach-handball-i-jhf-kreds-6-7/.

-

Sommerturnering, Vi genoptager vores sommerturnering, som vil være for alle hold. Vi er i
gang med at lave et samarbejde med vores nærmeste naboer. Sommerturneringen skal
betragtes som organiserede træningskampe, som kan spilles på græs, på
sand eller som street - I bestemmer. Der kommer nærmere info, samt tilmelding ud i uge
14-15.

-

Der bliver også arrangeret et par Total håndbold stævner for U6, U7, og U8. Det kommer
til at foregår udenfor på græs eller som street. Nærmere info følger.

-

Five- a side stævner. Som noget nyt vil vi i JHF kreds 6 afholde i første omgang 2 Five-a-side
stævner, det bliver d. 11.6 i Horsens og d. 18.6 i Billund. Five- a-side stævnerne er for spillere, der er 30+. Så kan I samle en 5-6 spiller, så kunne dette være en god måde at gå på
weekend på.

Alle aktiviteter der bliver udbudt i JHF kreds 6, overholder naturligvis de til en enhver tid gældende
Covid restriktioner.
Har I gået og tumlet med en ide til en aktivitet, som I tænker kunne lade sig gøre, så skriv endelig til
os, så vil vi undersøge, om vi kan hjælpe med at få det sat i gang.

Men meld gerne tilbage hurtigst muligt, hvilke faciliteter I har udenfor, som kan bruges til at spille
håndboldkampe på.
Rigtig god påske til jer alle, og så håber vi, at vi alle snart er i spil igen
Mvh
Udvalg og bestyrelse, JHF kreds 6

