
 

Referat online foreningsmøde d. 28. juni 2021 

 

 

 

Tilstede: Mads Bo (konsulent vikar), Dennis (UU), Heidi (BUU), Mike (DU), Søren Østergaard 

HSR Klakring, Michael Nielsen (KKIK), Helle Krog (Kjellerup), Malene (BUU), Stella Petersen 

Stilling IF, Susanne Harder Galten FS, Lisbeth (kredskontor), Conny (TU) og Conni (kredskontor) 

 

Dagsorden. 

 

Heidi præsenterede kort vores vikar konsulent Mads Bo. Mads Bo har i den næste periode 15 timer 

om ugen i JHF kreds 6. Vi forventer at have en fuldtidskonsulent ansat i kreds 6 pr. 1.10. Lisbeth 

har, som kompensation for manglende konsulent, i en periode fået flere time på kontoret. Mads Bo 

kan kontaktes på mail; mbj@dhf.dk eller på telefon: 41820937. 

Mads Bo præsenterede kort et nyt projekt, der hedder Happy. Det er et skadesforbyggende opvarm-

nings- styrketræningsforløb. Sammen med dette referat vedhæftes en lille pjece, hvor I kan læse 

nærmere om projektet, der står også hvorledes, man kan tilmelde sig. 

 

Status fra jer foreninger. 

Hvordan er sommeraktiviteterne gået? 

Hvordan ser jeres medlemstal ud? 

Hvordan går det med planlægningen af den kommende sæson – har I nok frivillige, trænere, 

ledere m.m? 

  

 
- Galten: Sommertuneringen har været rigtig fint. Mangler frivillige til de små. Måske skyl-

des det, at der mangler ”håndbold” i de små årgange – her er det mere leg.  Har taget en 

snak med de omliggende foreninger, hvor Galten har sendt U15 og U17 drenge videre, da 

de ikke selv har nok spillere til et hold. Har ikke umiddelbart mistet hold/medlemmer pga 

Corona. 

 

- Dennis har lagt et link til et Trille Trolle kursus op i chatten. 

- Mads Bo vil også gerne komme ud i foreninger og lave noget inspiration til Trille Trolle 

træning. 

 

- HSR Klakring: Afventer medlemstal til efter sommerferien. De har ikke rigtig nogen for-
nemmelse. Har haft hold med til Beach stævner. Er i gang med at planlægge den kom-
mende sæson. Har ikke oplevet større problemer end de plejer, med at få fat i trænere/fri-
villige. Men oplever problemer med fastholdelse af spillerne, når de når op i U15-U17.  
 

 
- KKIK: Oplever også at spillerne stopper, når de når U15.  Vil satse på Trille Trolle efter 

sommerferien. Vil meget gerne have besøg af håndboldkaravanen. Har lavet et samar-
bejde med skolen, om håndboldkaravanen.  Har trænerne ok på plads. 

- Heidi: Tænk også ”Håndbold i skolen” ind i jeres aktiviteter.  
- Malene: Måske kunne man også tage hul på Trille Trolle i daginstitutionerne. Malene vil 

gerne bidrage med hendes erfaringer. 
- KKIK har koncentreret sig om træningen, og oplever fulde hold. 

 
- Stilling: Ser okay ud for de små hold, mangler lidt på U9- U11. U13- U15 er ok, arbejder 

på at få stablet et U19 hold på benene. Mangler et senior hold, som har fundet andre inte-
resser. Har haft lidt udfordringer med at finde trænere nok, men de er næsten i mål. 
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- Kjellerup: Har sommertrænet, men ikke deltaget i sommeraktiviter. Har lige startet hånd-

bold skole med 72 børn. Mangler træner til U17 dr og U19 piger. Deres efterskole spillere 
er alle kommet tilbage. 

 

Er der udfordringer, vi fra JHF kreds 6 kan være behjælpelige med at løse? 

 

I kan til enhver tid tage kontakt til kredskontoret, eller vores udvalg, hvis I har noget 

I tænker vi kan være behjælpelig med. 

 

Har I ønsker til Forening/kreds samarbejdet? 

 

I kredsbestyrelsen vil vi gerne fortsætte disse online foreningsmøder, som vi synes 

har fungeret rigtigt fint.  Vi tænker at indholdet kunne suppleres med relevante ind-

læg. 

  

 

Kort info om den kommende sæson 

 

Der er planlagt forturnering for U9-U13 de 2 første weekender i oktober. Og vi for-

søger os igen med ”Fed fredag” for U15, samme weekender som forturneringen.  

Der er planlagt 2 klubmøder hhv d. 16. og 18. august. 

  

 

Planlagte aktiviteter fra BUU 

 

BUU arbejder med Trille Trolle aktiviteter, både i daginstitutionerne, og i forenin-

gerne.  

Der planlægges U6-U8 Total stævner rundt i kredsen. Datoer og steder lige efter 

sommerferien.  

For U9-U11 laves der indslusnings stævner på kortbane. Vær obs på, at det kun er 

for nybegynder. 

BUU vil gerne lave U13 stævner på kortbane, som supplering til den løbende turne-

ring.  

Der kommer et U11/U13 event på kortbane.  Det er tiltænkt de næstbedste hold. Vi 

håber at kunne lave en aftale med Nicolaj Krickau, som skal komme og lave noget 

træning. Man skal kunne tilmelde sig både som spiller og som hold. 

 

BUU Har desuden planer om at lave fredagsbold for U15-U19, som skal spilles som 

Five-a-side. Det er for alle, men vi tænker at de hold, der måske ikke er nok til at 

deltage i turneringen, kunne have glæde af at deltage. Tanken er, at det skal afvikles 

hver den 1. fredag i måneden. 

 

Vi vil gerne forsøge os med online møde for trænere, målrettet de enkelte årgange. 

 

UU 

Planlægger kurser i samarbejde med de omkring liggende kredse. Mangler I noget, 

så tag fat i Lisbeth på kontoret. Der kommer et fuldt uddannelsesprogram ud i uge 

34/35. 



 

 

  

Kredskontoret holder lukket fra 1.7, og er klar igen til en ny fantastisk håndbold sæson mandag d. 

2.8. 

 

Rigtig god sommer til jer alle. 

 

Mvh JHF Kreds 6 

 

 

 


