
 

 

Til foreninger i JHF Kreds 2 
  
 
Hobro d. 07.12.2018.  
 
 
 
 
Som udmeldt fra DHF er der i Dansk Håndbold taget beslutning om fra næste 
sæson at gennemføre en række tiltag med spiludvikling og skift til ulige årgange. 
Vi er i JHF Kreds 2 begyndt at få flere henvendelser fra jer i foreningerne med 
yderst relevante spørgsmål. Vi skriver denne mail for at sige at I naturligvis er 
velkomne til at kontakte os, hvis der er presserende spørgsmål, men derudover 
for at sige, at vi aktuelt afventer noget materiale fra DHF så vi kan afholde et info 
møde for at opdatere jer. Jeg håber snart at kunne vende tilbage med yderligere, 
men det er vigtigt for os, at der bliver kommunikeret ens overalt i landet. 
  
Konkret er der dog en opgave vi alle skal have arbejdet med og det er 
etableringen af kortbaner i vores haller. DHF er naturligvis ved at forholde sig til 
hvordan der kan arbejdes med en overgangsordning, mens disse baner fases ind, 
men det vil være en god ide, at så mange foreninger og haller som muligt er klar 
til at afvikle kampe på kortbaner fra efteråret 2019. Det drejer sig i sæsonen 19/20 
om kampe i den nye U-9 række for årgang 2010 der skal afvikles på kortbane og 
fra sæsonen 20/21 udvides det til at omfatte U-11. Tanker bag og debat om det 
faglige skal I nok blive inviteret til, men i første omgang er opgaven at få hallerne 
gjort klar til U-9 kampe på kortbane. 
 
Vi har vedhæftet en oversigt over kortbaner der er etableret i vores kreds, og vi vil 
meget gerne løbende have opdateringer ind når vi får nye baner.  
 
Vi vil endnu engang også gerne gøre opmærksomme på at DHF yder tilskud til 
etablering af streger i hallen med op til 4500 kr. Alt i skal gøre er at udfylde 
formularen via dette link:  
https://www.dhf.dk/boern-unge-og-motion/kortbane-og-totalhaandbold/ansoeg-
om-kortbanetilskud/ 
 
Skulle der være nogen der er i tvivl om hvad en kortbane er må i meget gerne 
kontakte udviklingskonsulent Henrik Elkjær på 4242 4423 eller via 
konsulent.kreds2.jhf@dhf.dk, eller læse mere på DHF´s hjemmeside hvor 
relevante oplysninger kan findes via dette link:  
https://www.dhf.dk/boern-unge-og-motion/kortbane-og-totalhaandbold/ 
 
 
Vi håber at i alle vil være med til at skabe en positiv dialog rundt omkring i 
håndboldmiljøet så vi sammen kan få sat positivt fokus på etablering af kortbaner 
i vores område.  
 
Med venlig hilsen 
 
JHF Kreds 2.  
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