
Beretning for Uddannelses Udvalget 2017 

Vi har de sidste par år arbejdet med en ambition om at nå 400 tilmeldinger om året. Som det kan ses 
på nedenstående graf, så har vi taget et skridt fra 240 kursister i 2015 til 412 forrige år og så ender vi på 
392 kursister i 2017.   

Det er et tilfredsstillende resultat, selvom vi falder lidt i forhold til 2016. Vi sætter i 2018 barren lidt 
højere og går efter at ramme de 500 kursister. Det kræver et godt samarbejde med klubberne i kreds 6 
og der skal vi have skruet lidt op for bluset.  

 

Fra kredsens side får vi i Uddannelses Udvalget tilknyttet Lisbeth på kredskontoret og så er der med 
Udviklingskonsulent Claus Rosenbom-Jessens opgradering fra halvtids til fuldtids kreds 6 ansat også 
nogle muligheder, som vi vil gøre, hvad vi kan for at udnytte. Men det vigtigste er, at I som klubber / 
kursister er klar til at komme på uddannelse. Byd gerne ind med ideer og tiltag, som I ønsker, at vi skal 
tage op.  

Vi havde i 2017 planlagt 18 kurser. De 17 af dem fik vi gennemført, så kun et enkelt måtte aflyses. Det 
er meget tilfredsstillende, når det i høj grad er frivilligt arbejde med hensyn til at arrangerer kurserne.   

Kursus på hjemmebane: 

Største delen af kurserne, vi afholder, er på klubbernes hjemmebane, hvor klubberne til en god pris 
får kurset hjem i egen hal, så klubbens trænere får minimal transport til og fra kursus. Klubbens spillere 
får en ekstra oplevelse ved at være medier ved kurset. Så i det hele taget er det en WIN – WIN situation 
for både kreds, kursist og klub.  

Vi har rigtig mange kursister fra de øvrige kredse i Jylland, men også enkelte fra både Sjælland og Fyn. 
Men i første omgang, så vi til for klubberne og trænerne i Kreds 6. Så brug os!!!  
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Vi vil gerne hjælpe klubberne med at hæve niveauet på træningerne ved at tilbyde uddannelse eller 
inspiration til trænere for 
alle aldersgrupper.  Vi er 
110 % sikre på, at de 
træninger, der er 
inspirerende, 
nytænkende, 
alderssvarende for 
spillerne og ikke mindst 
udfordrende på det 
niveau, som spillerne er 
på, gør at spillerne bliver 
ved med at spille 
håndbold. 

Vi kan stille op med 
alle de turneringstilbud 
vi vil, men hvis træneren 
laver den samme 
ensformige træning gang 
efter gang, som i bund 
og grund er keeeeeedelig, så mister vi spillerne på et tidspunkt, så kære klubber: Kom ud af busken, stil 
krav til jeres trænere. Send dem på kursus – MAN KAN GODT LÆRE EN GAMMEL HUND NYE TRICKS!!!  

Vi kommer som sagt også gerne ud til Jer med inspiration og input til jeres trænere.   

Nye tiltag:  

Vi har i 2017 lavet et par nye tiltag, som I 
som klubber har taget godt imod. Efter at 
have taget tilløb i et par år fik vi endelig 
arrangeret og gennemført en Ungtræner 
Uddannelse for de 13 til 18-årige. Vi afholdte 
det i Brædstrup tilbage i august med 23 
deltagere.  

Flere klubber hørte om det og vi kunne i 
januar 2018 gennemføre endnu et Ungtræner 
Uddannelses forløb, denne gang i Billund i 
samarbejde med kreds 3, 7 og 8. Vi kommer 
helt sikkert til at gentage Ungtræner 

Uddannelsen efter sommerferien 2018. Så kunne det være noget for jeres klub at være vært for, så sig 
endelig til.  



Endnu et nyt tiltag blev afviklet i slutningen af 
september i Billund. Ikke mindre end 63 trænere 
havde meldt sig til ”Børnehåndboldtrænerens aften” i 
Billund.  

Der var muligt at komme på to forskellige BTU 
kurser. Det ene henvendte sig til U6 og U8 trænere og 
det andet var henvendt til U10 og U12 trænere. Som 
en del af aftenen var det muligt at stille spørgsmål til 
både turneringsudvalget, dommerudvalget og 
børneudvalget. Det gav en god debat mellem udvalg 
og deltagere.  

Aftenen sluttede af med fælles spisning. Så fra kredsens side er det helt sikkert et kursus, vi gerne vil 
have gentaget i 2018.  

Vi er i øjeblikket ved at finde en lørdag, hvor vi kan gentage dette tiltag. Grunden til, at vi skifter fra 
fredag til lørdag er, at det var en af de få ting, som tilbagemeldingerne var lidt negative på, så vi lytter og 
prøver en ny dag i 2018.  

 

Børne Træner Uddannelse (BTU)  

Fælles for de tilbagemeldinger vi får, er at det er et godt 
materiale og nogle gode instruktører, så vi vil rigtig gerne 
mere ud med materialet fra DHF.  

Hele 141 tilmeldinger fik vi i 2017 til vores BTU kurser. Det 
er en rigtig god måde at få klædt både nye og urutinerede 
trænere på, men samtidig kan de mere erfarne trænere også 
få inspiration med hjem fra disse 4-timers kurser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trille og Trolle 

Mange af vores klubber tilbyder Trille og Trolle for 
de yngste stjerner rundt i klubberne. Vi vil rigtig gerne 
hjælpe klubberne med at få indhold ind i træningen 
for de mindste. I år er det blevet til et kursus, men vi 
har allerede nu planer om to nye kurser.  

 

 

Kurserne skaber et godt netværk for Trille og Trolle trænere i de 
klubber, der har deltaget via Facebook grupper og besøg hos 
hinanden.  

 

 

 

Træner Uddannelse (TRU) 

TRU henvender sig primært til ungdomstræner gruppen.  

Vi har i 2017 fået gang i TRU uddannelsen igen. I oktober havde vi hentet Søren Fisker en tur til 
Hedensted, hvor trænerne kunne høre mere om fysisk træning for ungdomsspillere.  

Den nyt TRU uddannelsen 
består af et Intromodul som en E-
learningsdel, som man skal 
gennemgå, inden man får adgang 
til resten af uddannelsen. Dvs. at 
det skal gennemføres på nettet.  

E-learningsdelen anbefaler 
DHF, at den eller de 
uddannelsesansvarlige i 
klubberne gennemgår. Det tager 
ca. 15 minutter og afsluttes med 
en lille test, som skal bestås, før 
man kommer videre.  

Det vil også være en god ide at 
opfordre alle klubbens trænere til at gennemgå dette modul.  

Linket man skal bruge er www.ie.dif.dk/ 



TRU 
uddannelsen er 
blevet mere 
strømlinet med 4 
længere moduler 
på hver 7 timer:  

Angreb, 
Forsvar, 
Trænerroller og 
Trænerpraksis.  

Derudover er 
der 3 kortere 
moduler på hver 4 
timer:  

Træningsmiljø, 
Målvogter og 
Fysisk.  

Der er forberedelse på 3 ud af de 4 7-timers moduler. Det gir kursisten mulighed for at forberede sig 
omkring emnet, og for instruktørerne gir det en mulighed for at tilpasse sig kursisterne, og det niveau de 
træner på.  

Vi samarbejder med kreds 3 og 5 i den nordlige del af kredsen omkring at udbyde TRU kurser og i den 
sydlige vil det være et samarbejde med kreds 7 og 8. Så hold øje med hjemmeside og Facebook om nye 
kurser. 

Samarbejde med øvrige kredse 

Igen i år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Kreds 7 v. Lilja Snorradottir og Kreds 8 v. Lars 
Lynge. Der kommer en masse inspiration med hjem fra møderne, og selvom det i år ikke har udmøntet 
sig i mange fælles kurser, så har det alligvel givet meget.  

Vi har som I alle ved et samarbejde med Kreds 3 og uddannelses udvalget derfra har også deltaget i 
kreds 6, 7 og 8 møderne. Det har udmøntet sig i to fælles kurser i henholdsvis Billund og Holsted.  

Tak for i år 

Tak til klubber, kursisterne og instruktørerne på alle kurserne – vi ses igen i 2018. Tak for input til 
både nye og eksisterende kurser.  

En stor tak til vores samarbejdspartnere i uddannelsesudvalgene i Kreds 3, 5, 7 og 8.  

Også en stor tak til udviklingskonsulent Claus og kredskontoret, specielt til Conni, for at være vores 
tovholder på mange fronter gennem 2017.  

Ligeledes også tak til den øvrige bestyrelse i JHF Kreds 6 for godt samarbejde i det forløbne år.  

Sidst, men absolut ikke mindst så skal der lyde en stor tak til Ulla Kjer og Klaus Almind, som begge er 
medlemmer af uddannelsesudvalget i Kreds 6.   

 Dennis Byskov Hansen 

 Uddannelsesudvalget 


