
Uddannelsesudvalgsformandens beretning 2019 
 
Når det er tid for Kredsgeneralforsamling, betyder det også, at sæsonen 2018/19 er ved at 
være slut. Dermed også de kurser som uddannelsesudvalget, sammen med jer klubber har 
afholdt. Vi kan ikke i udvalget takke Jer klubber nok, da vi igen i år, har haft rigtig mange 
træner på vore kurser i sæsonen. 
 
Tilbageblik på sæsonen 2018-19 
 
Opstartskurser: 
I denne sæson har vi afholdt 2 opstartskurser. Det første kursus blev afholdt i Bøvling hallen 
d. 03.10.2018 med Lars Dalhoff som instruktør, målgruppe trænere U-8 til U-12. Lars 
arbejdede med aldersrelateret træning, som er en vigtig del af træningen ude i klubberne. 
Med den store erfaring Lars har inden for det område, fik trænerne ny inspiration med hjem 
til klubtræningen.       
                             
D. 08.10.2018 blev det andet kursus afholdt i Skjern med Nicolas Hostrup og Bjørn Sommer 
som instruktører. Med 35 tilmeldte på modul 7 om teknisk træning i den motoriske guldalder. 
Det var godt, at der var to instruktører på kurset, da der så både kunne vises øvelser, og 
der samtidig kunne være fokus på de 35 trænere. 
 
Trænerne fik en aften, hvor de fik mange ideer med hjem til deres træning hjemme i 
klubberne. Det gode var også, at under kurset kom flere henvendelser om klubkurser.   
            
Er der klubber i sæsonen 2019/20, hvor vi må komme på besøg og afholde vores 
opstartskurser, tager vi meget gerne imod tilbuddet. 
 
Modulkurser: 
Vi har i år afholdt modulkurser for børne- og ungdomstrænere, enten som modulkurser eller 
klubkurser. Modulkurser er vigtige for at få ny inspiration, men også for trænere, som vil 
videre i JHF og DHF systemet. Hvert modul giver point, som skal til for at komme videre på 
ungdomselitetrænerkursus eller seniortrænerkursus.  
 
Igen i år har vi haft henvendelser fra klubber/trænere der efterspørger, hvor mange point de 
har, og hvad der skal til for at komme videre i systemet. Vi hjælper gerne i 
uddannelsesudvalget, hvis I har trænere, som vil videre i systemet, men mangler information 
om, hvad der skal til for at komme videre i systemet.   
                  
Klubkurser: 
I denne sæson har som de foregående sæsoner, været mange klubber som har henvendt 
sig til os, for at ville afholde et klubkursus for deres trænere hjemme i klubberne. Igen i år 
har vi været rundt i hele kredsen. Tak til jer klubber for at gøre så meget for jeres trænere. 
Jeg kan kun opfordre Jer klubber til at kontakte vores konsulent i kredsen eller 
uddannelsesudvalget, så sammen med Jer laver vi et kursus, som passer til jeres ønsker. 
 
Målmandskursus: 
Efter de sidste års succes med Michael Bruun og hans talent fulde unge målmænd. Hvor 
trænere kan tage deres målmænd med og blive undervist af Bruun og hans målmænd. Var 
det oplagt at afholde et tilsvarende kursus igen til denne sæson.  



Kurset blev afholdt på Idrætscenter Vest i Holstebro d. 12.11 og som de andre år, var mange 
trænere og deres målmænd mødt op. Målmændene var rundt på stationer, hvor de blev 
trænet og rettet af Bruun og co. Igen i år var en af stationerne skud på mål, hvor trænerne 
gav sig god tid til at rette de unge målmænd med placering og udfald i målet.  
 
Samtidig kunne deres trænere følge deres målmænd rundt på stationerne og få ny 
inspiration. En rigtig god aften hvor trænere og målmænd fik ny inspiration til deres træning 
hjemme i klubberne.  
 
Vi håber i udvalget, at vi også i næste sæson kan afholde et tilsvarende kursus med Bruun 
og hans målmænd. 
           
Samarbejde med andre Kredse: 
Vi har også i denne sæson haft et tæt samarbejde med de andre kredse. Både når det drejer 
sig om at få trænere på kursus ud over Kreds grænserne og afholdelse af kurser kredsene 
imellem.   
 
Sammen med Kreds 6 har der været holdt flere møder om afholdes af kurser sammen i 
denne sæson og til den kommende sæson.  
 
Sammen med Kreds 5 og 6 har vi igen fået gang i TRU kurserne. Det er planlagt imellem 
de 3 kredse at udbyde samtlige TRU kurser på skift i kredsene. 
 
Som tidligere skrevet blev TRU fysisk træning gennemført i Skjern d. 29.09.2019 og senere 
på sæsonen i forbindelse med Final 4 d. 16.03.2019 vil vi i samarbejde med JHF udbyde 
TRU målvogtertræning og fysisk træning. 
 
VM Ungdomstrænerevent: 
Også i uddannelsesudvalget mærker vi, hvor stor betydning Boxen har for vores område. 
Lørdag d. 12.01.2019 afholdte JHF kursusevent i Lind hallerne fra kl. 09.00 til kl. 16.00. 
Indbydelserne blev sendt ud d. 26.10.2018. To uger senere var kursuseventet fyldt op med 
230 trænere og med rigtig mange trænere på venteliste.  
 
Der blev tilbudt kurser: U-6 & U- 8 med instruktørerne Dan Rasmussen, Andreas Kronborg 
og Jes Nielsen.  U-10 & U-12 med instruktørerne Lars Møller og Nicolej Krickau. U-13 til U-
18 med instruktørerne Claus Hansen og Simon Sørensen. 
 
Efter endt kursus fik alle udleveret røde T-shirts og billet til kampen i Boxen mellem Danmark 
og Tunesien. Her fik alle en fantastisk oplevelse med stemning og vigtigst en stor sejr til de 

senere Verdensmestre 😊 

 
En stor tak til Sune Kjeldgaard fra KLG Håndbold, Lind hallen og cafeteriet, hvor alle trænere 
blev serviceret til alles tilfredshed. 
 
Efter den store succes prøver vi igen med kursus og kamp. D. 16.03.2019 spilles der Final 
4 i Boxen. Eventet vil det blive afholdt i Sunds hallerne, hvor der bliver afholdt 4 kurser.  
 
Efterfølgende kampe i Boxen denne gang både til semifinaler om lørdagen og finale om 
søndagen. Indbydelserne er sendt ud, så det vil være fint, hvis I ude i klubberne vil få jeres 
trænere tilmeldt, så de kan få ny inspiration og en stor oplevelse i Boxen.  



Konsulenten: 
Der er sket rigtig meget på konsulentfronten i Kreds 3 denne sæson. 
Mette Christiansen meddelte i efteråret, at hun ikke forsatte som konsulent i Kreds 3. 
TUSIND TAK Mette for den kæmpe indsats du har gjort for Kreds 3 og Dansk Håndbold.  
                                                                                                                                 Da 
Andreas Kronborg var ansat som barselvikar for Mette, var det oplagt, at Andreas kunne 
blive fastansat som konsulent i Kreds 3, hvilket han blev pr. 01.12.2018.  
 
Samtidig er stillingen som konsulent i Kreds 3 gjort til en fuldtidsstilling. Det betyder for Jer 
klubber, at I nu kan trække endnu mere på vores konsulent, og Andreas har nu mulighed 
for at besøge Jer endnu mere, selvfølgelig efter jeres ønsker.  
 
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne af udvalget for et godt samarbejde og det store 
stykke arbejde, der bliver lavet i uddannelsesudvalget. Stor tak til Jens og Lone for jeres 
store arrangement omkring de ting, vi laver i udvalget.  
 
Erik Møller                                                                                                  
Formand for uddannelsesudvalget    
       
       
       
       
                            
 
 
 
 
 
 


