
 

Referat fra JHF kreds 6 klubmøder d. 16.8 og d. 18.8 2021.08.24 
 
 
Tilstede: i alt 23 foreninger har været repræsenteret ved de 2 møder. 
 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst v. Palle Bækby, som præsenterede kreds 6’s nye konsulent Mads Bo Jensen, som 
pt er vikar i kreds 6. Han starter på fuldtid fra d. 1.11.21. Mads Bo sidder allerede nu klar på 
tlf: 41820937 og på mail: mbj@dhf.dk. 
 

2. Orientering om den kommende turnering. 
- U-10 årgangen udgår i denne sæson og U-9 og U-11 spiller på kortbane.  
- DHF afholder 3 online møder for trænere af U-9, U-11 og U13 årgangen vedr. de 

nye spilformer. I kan finde datoer og link til møderne her; https://www.haand-
bold.dk/boern-unge-og-motion/nye-spilformer/opstartsmoeder-for-boernetra-
enere/. 
Der er ingen ændringer i turneringsreglementet i år. Men paragraf 3.2, 3.3 og 3.4 
er blevet præciseret. Har man spiludviklet og spillet 2 kampe i træk på et hold i 
en ældre aldersgruppe, tilhører man dette hold, og skal efterfølgende spilles fri 
for at komme tilbage.  I bemærkninger til turneringsreglementet kan I finde 
denne illustration vedr. paragraf 3.3 spiludvikling i egen årgang. Den viser, at 
man må have 6 påvirkninger på et hold, 3 spillere ”ind på holdet” – 3 spillere ”ud 
af holdet” – det må bare ikke være de samme 3. 
 

 

 
- Forturnering 

Der afholdes forturnering for U-9, U-11 og U-13 over 2 runder. Det er d. 2.-3. ok-
tober og d. 9.-10. oktober. HåndOffice er åben for tilmeldinger og sidste tilmel-
dingsfrist er d. 10.9. 
”laber lørdag” er en frivillig forturnering for U-15, hvor det udover håndbolden 
også er mulighed for at hygge med andre hold. ”laber lørdag” afholdes d. 4. 9 og 
d. 11. 9. 
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- Vi har i kreds 6 besluttet, at hold, der er rykket ud af serie 2 ikke automatisk flyt-
tes ned i serie 3, de skal tilmeldes igen. Så alle der vil spille i serie 3, skal tilmeldes 
via HåndOffice. Sidste tilmeldingsfrist er d. 10.9.21. 

- I kan se turneringskalenderen og en liste over de datoer, I skal holde øje med 
her; https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-6/turneringer-staevner/turne-
ringsinformation/vigtige-datoer/. 

 
3. Jydsk Pokalturnering Ungdom (JPU) og Jydsk Cup Ungdom (JCU) 

 
Vi afholder vores Cup’s i samarbejde med kreds 3, og med et stort afsluttende 
stævne, som vi plejer. JPU er for U13-U19 A, B og C hold og de tabende hold i 
U13- U15 rækkerne fortsætter i JCU. 
Husk - at har en spiller deltaget i Elite Cup’en, eller på et hold, der kvalificerer til 
Elite Cup’en (1. og 2. div), så kan de ikke også deltage på et hold i JPU.  
Indbydelsen til JPU og JCU udsendes 13. september. 
 

4. Info fra Dommerudvalget v. Henning Winther 
- Heller ikke hos dommerne, er der kommet nye regler.  
- Dommer kursus: 

Vi får i kreds 6 en udfordring med at finde dommere nok til den kommende sæ-
son. Vi har pt omkring 18 dommere, der er stoppet under Corona’en. Det er spe-
cielt de ”ældre” dommere, som har været vant til at dømme rigtig mange kampe, 
så der skal 2-3 nye dommere til, for at erstatte en af de ældre dommere. 
Så gå hjem i jeres forening og find gerne nogle nye emner til dommergerningen. 
Der afholdes dommerkursus d. 29. august i Voel hallen. HåndOffice er åben for 
tilmelding. Eneste krav er, at man skal være min 15 år.  

- Dommerbords kursus 
DU starter også deres dommerbords kurser op igen. Her kan man få en gennem-
gang af hvilke krav m.m. der stilles til dommer/tidtagerbordet. Ønsker I et dom-
merbords kursus, så tag fat i kredskontoret. Et kursus varer ca. 2 timer. På vores 
hjemmeside kan I finde de krav, der er til dommer/tidtager bordet. Kravene kan 
findes her; https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-6/dommer-jhf-kreds-
6/dommerbord-dommere/tidtager-sekretaer/. 

- Kortbane kursus for trænere og vejleder/dommere. 
En anden stor udfordring i år bliver at finde dommere nok til kortbane kampene i 
U-9 og U-11 rækkerne, dels kommer der mange flere kampe og dels er det svært 
at finde dommere til disse kampe.  DU vil i samarbejde med vores uddannelses-
udvalg lave 3 kurser, som kombinerer en uddannelse af vejleder/dommere til 
disse kampe og en uddannelse af trænere til disse årgange, som spiller på kort-
bane. Vejleder/dommer til disse kortbane kampe kunne være forældre, bedste-
forældre eller andre frivillige i foreningen, der bare gerne vil dømme nogle få 
kampe i jeres egen hal.  Kurserne bliver afholdt d. 9. + d. 15. + d. 22. september. 
Der udsendes snarest mere info vedr. disse kurser.  

- Det forventes, at alle trænere, der har hold der spiller på kortbane, har læst reg-
lerne for kortbane kampe. I kan finde reglerne her; https://www.haand-
bold.dk/media/15574/2-sider-introduktion-til-kortbane.pdf. 
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- Døm- selv kampe 
Kommer der ”døm-selv” kampe, sendes der en mail ud fra kredskontoret senest 
om torsdagen til de berørte foreningerne. Mailen sendes til Postmodtageren. 

- Kampfordeling/dommeroptimering 
Det bliver i år ekstra vigtigt, at kampene bliver lagt rigtigt, så der skal bruges så få 
dommere som muligt. I kan på vores hjemmeside læse mere om den optimale 
kampfordeling.  Er I i tvivl så tag gerne kontakt til Georg, som kan hjælpe med 
den optimale fordeling af kampene. 
Der må ikke lægges ekstra tid ind mellem kampene, medmindre man skal afholde 
Brag i hallen, og der er sendt en mail til Georg vedr. dette. Læg gerne U-9 og U-
11 kortbane kampene samlet og gerne om lørdagen. 
 

5. Info fra Børneudvalget v. Malene Eghøj 
 

- Vi har oplevet, at online møder er blevet taget godt imod ude i foreningerne og 
BUU vil derfor lave 2 online møder for trænere. De bliver årgangsopdelt. Det er 
tænkt, at man på disse møder kan udveksle erfaringer, gode ideer og BUU vil 
også komme med input. Datoer og mere info meldes ud snarest. 

 
- Der bliver afholdt børnestævner, som vi kender det for U-6, U-7 og U-8. For U-9 

og U-11 vil der være indslusningsstævner på kortbane for nybegyndere, som 
endnu ikke deltager i vores turnering. 

 
- Der vil blive tilbudt Kortbane stævner for U-13 hold. Disse tilbydes for øvede og 

uøvede hold, i drenge, pige og mix rækker. 
 

- BUU vil have mere fokus på Trille Trolle, både i foreningerne og i daginstitutio-
ner. Kunne I være interesseret så tag endelig fat i BUU eller Lisbeth på kredskon-
toret. 

 
- Som noget nyt vil BUU lave et arrangement for B og C række spillere i U-11 og U-

13 rækkerne. Det kommer til at foregår med overnatning fredag/lørdag, med 
træning, fællesspisning og måske besøg af en kendt. 

 
- For U-15-U-19 vil BUU forsøge at lave fredags bold. Det kommer til at foregå d. 1. 

fredag i måneden og bliver Five-a-side stævner med fællesspisning 
 

- BUU vil gerne høre, om I som forening er interesseret i, at der skal laves hver-
dagsstævner for de små i U-6, U-7 og U-8? 

 
 
 

 
6. Info fra uddannelsesudvalget v. Dennis Byskov Hansen 

 



 

 

- Online-kurserne har været en stor succes. Men vi sætter nu igen gang i de fysiske 
kurser.  UU vil se på om det også fremadrettet vil være muligt at kunne afholde 
nogle kurser online. 

- BTU-kurserne er blevet optimeret under Corona pausen. 
- I samarbejde med dommerudvalget kommer der 3 kurser i september, hvor fo-

kus er på trænerdelen og vejleder/dommer delen for kortbane spillet, jf. ovenfor. 
 
 

7. Info vedr. opstart af kredstræning 
- Vi har en flok drenge årgang 05, der nåede at starte op med kredstræningen, in-

den der blevet lukket ned. Disse drenge fortsætter deres kredstræning. Der bli-
ver sendt en indkaldelse ud til dem, samt til evt. ’nye’ interesserede. 
Årgang 06 pigerne nåede ikke at komme i gang inden nedlukningen, og der laves 
et udtagelsesstævne for dem medio september. De skal tilmeldes på ny.  
05 drengene og 06 pigerne kommer til at kredstræne fra september og indtil de-
cember 2021, hvor der bliver afholdt et afsluttende stævne, dette bliver lørdag 
og søndag den 18. og 19. december 2021– piger lørdag, drenge søndag. 
 
For de nye årgange; drenge 06 og piger 07 kommer der en indkaldelse snarest til 
at deltage i et iagttagelsesstævne i september.  Begge disse årgange afsluttes i 
januar ved et stort kredsstævne i Himmerland. 
 
Da vi i denne sæson kun har meget få kredstræninger inden holdene afsluttes, 
bedes I nøje udvælge, hvilke spillere I sender afsted til iagttagelsesstævnerne.  
Send kun de spillere afsted, I mener har noget at byde ind med.  
 
Vi mangler i kreds 6 en formand for Elite udvalget, så kender I nogen, der går 
rundt med den drøm, så giv os endelig besked. 
 

8. Medlemsregistrering v. Lisbeth 
- Lisbeth har lavet en guide til holdoprettelse, således at I får flest mulige medlem-

mer med i optællingen, når der skal laves medlemsregistrering. I kan finde 
guiden her; https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-6/info-til-forenin-
ger/kreds6nyt/paa-forkant-med-holdoprettelser-og-medlemsregistrering/. 

-  
9. Tips og tricks til håndbold passet v. Kasper Tolstrup Andersen, DHF 

- Ideen med at indføre håndbold passet er, at opnå mere korrekte data i HåndOf-
fice, at få ryddet op i oplysninger, så vi kan opfylde GDPR kravene, samt at gøre 
HåndOffice klar til flere muligheder i fremtiden. 

 
- Omkring årsskiftet bliver alle spiller/ trænere m.m. der ikke har aktiveret deres 

håndbold pas afmeldt, de bliver ikke slettet i systemet, men blot afmeldt. DHF 
sender info ud, inden det sker. 
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- Der har været problemer med, at de udsendte mails ikke er nået frem til alle. 
Man forsøger alle mulige løsninger for at komme ud til alle. DHF vil ca hvert halve 
år sende reminder ud til alle, om at de skal opdatere deres data.  

 
- En anden mulighed for at få sine spillere/trænere til at aktivere deres håndbold-

pas er, at har man dem samlet til f.eks et opstartsmøde at bede dem gå i App’en 
og aktivere deres pas derfra. Har man ikke en adgang til App’en, kan spiller/træ-
nere selv oprette den, når de henter App’en. 

 
- Har I dobbelt registreringer, I ikke kan sammensmelte, må I gerne sende oplys-

ninger til Kasper, der forsøger at finde løsninger for alle forskellige problemstillin-
ger. Et af de typiske fejl han oplever, når sammensmeltningen ikke vil lykkes er, 
at profilernes navne ikke er 100% identiske. Fornavn, mellemnavn og efternavn 
skal stå på sammen måde, på begge profiler.  

 
- Alle foreninger har modtaget mail fra DHF med et evalueringsskema af Håndbold 

passet. Dette må I meget gerne udfylde. I skemaet er det også mulige at angive, 
at man som forening har brug for hjælp til opgaven med at få ryddet op i alle 
data. DHF vil meget gerne yde denne hjælp, hvor der er brug for det.  

 
- Kasper Tolstrup Andersen kan kontaktes på mail; kta@dhf.dk 

 
 
Tak for i aften til alle de fremmødte foreninger. 
 
JHF kreds 6 


