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Uddannelsesudvalget 
 
Vidensdeling 
Inspiration 
Nytænkning 
Dygtiggørelse  
 
Ud fra ovenstående vision har vi gennem de sidste år arbejdet i Jydsk 
Håndbold Forbunds Uddannelses Udvalg. Vi forsøger at dele vores 
”dybe tallerkner”, så vi samlet kan løfte niveauet på de kurser vi udby-
der, om det så er i Nord eller Syd, Øst eller Vest af Jylland.  
 
Sådan startede jeg også sidste års beretning og det er stadig vores udgangspunkt for arbejdet i Uddannelses 
Udvalget. Vi bevæger os stille og roligt i det, vi mener, er den rigtige retning. Det går stadig op og ned i forhold 
til at få trænerne ad huse og afsted ud på kurserne. Vi lykkes forskelligt i Nord og Syd, Øst og Vest, men vi 
arbejder sammen på tværs og alle de steder, hvor det giver mening. 

 
Kurser 2018 
Erfaringsudvekslingen og inspirationen på tværs har altid været en stor del 
af UU-møderne, men vi har de seneste år også i JHF-regi genoptaget kur-
sus afviklingen.  
 
Tilbage i januar 2018 afviklede vi et kursus i Hammel med emnet ”Nordisk 
Inspiration”. Det var med instruktørerne Jonas Wille (Norge) fra det davæ-
rende HC Midtjylland og Johan Zanotti (Sverige) fra Team Sydhavsøerne.  
 
Begge instruktører har været omkring ungdomslandsholdene i deres re-
spektive lande, så det var et par yderst kompetente herrer, vi havde lavet 
aftaler med. Der var desværre kun 45 deltagere, men hver og en fik en 
masse gode input med hjem og selvom vi ikke nåede så højt op deltager-
mæssigt som i 2017, så var dagen alligevel en succes.  
 
Efterfølgende har Zanotti været tilbage et par gange og givet inspiration i 
det jyske.  

 
Vi har i 2019 også afviklet kurser i JHF-regi, faktisk hele to kursusevents. 
Det første i januar i forbindelse med VM. Udover kurset som blev afviklet i 
Alpi Hallerne i Lind ved Herning, så var der også en landskampsbillet til tre 
kampe i Boxen. Vi prøvede for første gang at afvikle tre spor: en for U6 & 
U8, 1 for U10 & U12 samt en for U14 & ældre, så hele klubben kunne tage 
afsted til fælles kursus og landskamp.  
 
I slutningen af oktober åbnede vi for tilmeldingerne til VM-trænereventen 
og i løbet af fire dage kunne vi melde alt udsolgt med 236 deltagere og 
oveni det en venteliste, som vi valgte at lukke, da vi nåede over de 100 
håbefulde kursister.  
 
Alt klappede stort set da vi kom til d. 12. januar og ja Danmark vandt jo som 
bekendt VM to uger senere. Instruktørerne var Nicolej Krickau, Dan Ras-
mussen, Jes Nielsen, Lars Møller, Simon Sørensen, Henrik Elkjær og 
Claus Hansen, som hver især lavede inspirerende indlæg til de årgange, 
som de nu var påsat til.  
 
Evalueringerne fra kursisterne har været meget positive efterfølgende.  
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Inspireret af den succes som VM-kurset viste sig at være, tog vi i midten af 
november hul på et nyt tiltag.  
 
Vi satte en ny event op, hvor vi udbød de formelle kurser fra DHF, altså 
vores børnetræner uddannelse BTU og træneruddannelsen TRU, krydret 
med billetter til herrernes Final 4 kampene i Boxen.  
 
Vi nåede op på 78 tilmeldte og igen her var der god ros fra kursisterne til 
arrangementet, som denne gang blev afviklet i Sunds. Alt i alt endnu en god 
dag for uddannelse i Jylland. Instruktørerne var Søren Fisker, Anna Ring, 
Mathias Ekstrøm, Henrik Elkjær og Nicolej Krickau. 
 
I de kommende uger skal vi i JHF UU have taget beslutning om vi skal gen-
tage Final 4 kurset i 2020.  
På samme måde kan vi jo også begynde at lege med tanken omkring kvin-
dernes EM i december 2020 og hvilke muligheder det kunne give.  
 

Markedsføring 
Sidste år tog vi også hul på hvordan vi kunne optimere markedsføringen af kurser.  
 
De fleste kurser sendes i dag ud pr. mail til klubberne. Så kom-
mer de måske eller måske ikke videre fra postmodtager til træ-
nerne. Kredsenes hjemmesider bliver også brugt til at offentlig-
gøre de forskellige kurser. Men det skud der nok kommer 
længst ud og tættest på trænerne, er Facebook markedsføring.  
 
Men det er stadig ikke godt nok.  
 
Vores kontorfolk kæmper bravt med at komme ud med budskaberne, men vi skal bruge de muligheder vi har 
til rådighed i højere grad, end det er tilfældet nu.   
 
Vi skal helt ud i hånden på den enkelte træner. Stort set alle trænere, vi møder rundt i hallerne, har i den ene 
hånd deres mobiltelefon og dermed adgang til Håndbold App’en. Sammen med uddannelsesudvalgene i HRØ 
og FHF har vi bedt om at kursusdelen kommer med ind på App.  
Det er et langt sejt træk og jeg skal hilse og sige at ”Rom ikke blev bygget på en dag”!!! Men langsomt, så 
begynder det at lysne.  

 
Det seneste er, at der pt. arbejdes på at den enkelte træner selv kan tilmelde sig 
et kursus, så klubben kun skal godkende / afvise tilmeldingen inden den ryger 
videre.  
 
Men endnu et fælles ønske fra Uddannelses Udvalgene i JHF, FHF og HRØ er, 
at kursuskalenderne optimeres både på App og på hjemmesiderne. Trænerne 
skal via deres mobiladgang kunne se kurserne i deres nærområder.  
 
De skulle meget gerne kunne få en besked om, at nu er der oprettet et kursus, 
som kunne være noget for dem. Vi har nogle tekniske muligheder, som vi i dag 
desværre ikke udnytter optimalt.  
 
Men som sagt så arbejdes der på sagen og vi bliver ved med at lægge pres på de 
steder vi kan.    
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Nyt på App 
I oktober 2018 kom der en opdatering af DHF Planner, som gik fra at være en 
selvstændig App til at være en del af ”Sportstasken” på DHF’s App. I Sportstasken 
kom der en bjælke mere med navnet ”Aldersrelateret træning” 
 
Aldersrelateret træning består blandt andet af øvelsesforslag for hver alders-
gruppe fra U-6 til U-14, hvor der også er forklarende tekster og vejledninger til 
aldersgruppen og samlingen af øvelser. Derudover kan du som træner oprette 
egne hold og tilknytte øvelser til de forskellige træningspas. Der er også mulighed 
for at søge på øvelser samt oprette egne øvelser med tilknyttede videoer. 
 
Formålet med modulet er dels at give nye trænere inspi-
ration til de enkelte aldersrelaterede øvelser, og hvordan 
de sammensættes på de enkelte årgange.  
 
Desuden kan de mere rutinerede trænere lade sig inspi-
rere af øvelserne og anbefalingerne og selv videreudvikle 

på disse for at sikre progression og variation i den daglige træning. Det er blandt andet 
muligt at optage egne øvelser, lagre dem på YouTube og tilføje dem i sin trænings-
planlægning, hvilket kan hjælpe med at optimere strukturen for alle trænere. 

 
Modulet Aldersrelateret træning er bygget op omkring vi-
deomaterialet til aldersrelateret træning, der hidtil kun har 
været tilgængeligt på Dansk Håndbold Forbunds hjem-
meside og under videoer i sportstasken i Håndbold-ap-
pen.  
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Træner Uddannelse TRU 
TRU modulerne, som er vist herunder, har efterhånden et par år på bagen. I det jyske har vi i 2018 via vores 
samarbejder på tværs af kredsgrænserne fået flere og flere moduler udbudt. Vi oplever stadig en del aflysnin-
ger, men vi forsøger via vores samarbejder at nå ud til en større trænergruppe og dermed også flere potentielle 
kursister.  
 
Vi har en halvstor instruktør gruppe, som vi rigtig gerne ville bruge mere end det er tilfældet pt, så vi håber at 
fremgangen forsætter fremadrettet. 

 
Udviklingskonsulenterne på fuld tid 
I det seneste år har kredsene fået udviklingskonsulenterne på fuld tid og det har været vigtigt for os at få 
uddannelse i endnu højere grad ind i deres arbejdsskema, hvilket også er lykkes.  
 
Konsulenterne har meget af den daglige kontakt med foreningerne og det er så utrolig vigtigt, at vi fra uddan-
nelsesudvalgene kan samarbejde med konsulenterne om at få fortalt foreningerne om, hvilke uddannelses-
muligheder vi kan tilbyde deres trænere.  
 
Hvis vi ønsker at fastholde vores spillere, så er det nødvendigt at de enkelte trænere kommer med et ordentlig 
træningstilbud, som er alderstilsvarende og samtidig kan udvikle spillerne på det niveau de nu er – det er ikke 
alle der bliver den nye Mikkel Hansen, men hver enkelt er vigtig for at vi fastholder så mange som muligt.  
 
I kreds 6 afprøves der lige i øjeblikket en model, hvor den lokale konsulent bruger TRU materialet til at opbygge 
det gode træningsmiljø i klubben, så det bliver et samarbejde mellem bestyrelsen, trænere / ledere og så 
udviklingskonsulenten som tovholder.  
De første tilbagemeldinger har været positive, så måske bliver bredt ud i den kommende tid.  
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Ulige årgange 
Med de nye tiltag omkring ”Ulige årgange”, så er der også behov for en ajourføring af Børne Træner Uddan-
nelsen (BTU) og det arbejdes der på i øjeblikket.  
 
DHF-uddannelsesudvalg har sammen med Børne Faggruppen, også fra DHF, kommet med input til, hvordan 
det skal gribes an. Vi har afventet at rammerne for Ulige årgange kom på plads, så lige nu arbejdes der hårdt 
på at blive klar til den nye sæson. DHF’s bestyrelse har støttet projektet med næsten 600.000 kr. og vi forventer 
os meget af det kommende materiale. Der vil blive arbejdet med både e-learning, teori og praktik i hallerne.  
 
I det hele taget har uddannelsesområdet det seneste år oplevet en større opmærksomhed fra bestyrelserne i 
både DHF og JHF. Det er vi glade for og vi er helt klar til at spille bold omkring dette vigtige emne.  
 
Den ajourførte Børne Træner Uddannelse skal være klar efter sommerferien og lokalt skal vi i uddannelses-
udvalgene være klar til at sætte gang i kurserne, så vi kan få klædt vores børnetrænere endnu bedre på i den 
kommende tid. Det glæder mig derfor også rigtig meget at JHF’s BUU er klar til at samarbejde om at sætte 
gang i nogle tiltag for at løfte området. I den kommende tid skal vi se hvordan det kan udvikle sig.  
 
Børne Håndbold Symposium 
I weekenden d. 1. og 2. november afholdes der Børne Symposium i Kolding. Jeg vil kraftigt opfordre alle med 
interesse i børne håndbolden til at melde sig denne fredag og lørdag. Det gælder både politikere, konsulenter 
og ikke mindst alle klubfolkene. Der kommer masser af informationer omkring hvad man kan opleve på even-
ten, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.  
 
Jeg vil slutte min beretning med at rette en kæmpestor tak til alle de uddannelsesfolk, som sidder i de otte 
uddannelsesudvalg rundt i Jylland. I gør et kæmpestort stykke frivilligt arbejde for at få gjort vores trænere 
endnu dygtigere. Det er ikke alt vi lykkes med og nogle ting er svære end andre af forskellige grunde, men 
jeres indsats er vigtig og I gør en forskel, så forsæt det gode arbejde.   
 
En stor tak til JHF Uddannelsesudvalg: Flemming Østergaard Kreds 1, John Andersen Kreds 2, Erik Møller 
Kreds 3, Carsten Solberg Pedersen Kreds 4, Tue Fisker Kreds 5, Lilja Snorradottir Kreds 7, Lars Lynge Kreds 
8 og vores uddannelses nestor Ove Leegaard for et godt samarbejde i Jydsk Håndbold Forbund.  
 
Vi har i de forgangne år haft udviklingskonsulent bistand af Lars Møller kreds 5 omkring VM-trænereventen og 
af Andreas Kronborg kreds 3 omkring Final 4 trænereventen. En stor tak til Jer for jeres store indsats i forbin-
delse med de to tiltag. Tak til Bettina på kontoret i Hobro for at have styr på økonomien. På kontoret i Hobro 
sidder Marc også og holder styr på alt omkring uddannelse lige fra hjemmesiden til Facebook til kursist hånd-
tering og så meget andet. Tak til dig Marc for din kæmpe indsats for uddannelsesområdet.  
 
Tak til Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse for godt samarbejde i det forgangne år. 
 
Dennis Byskov Hansen 
Formand JHF’s Uddannelsesudvalg 

 
  




