
FORLØBSPLANER FOR AFVIKLING AF HÅNDBOLDSKOLE

Har I spørgsmål eller kommentarer til forløbsplanerne kan I kontakte Dansk Håndbold Forbund på haandboldskoler@dhf.dk

På denne side er beskrivelser og forklaringer af de 
forløbsplaner, du ser på bagsiden. Forløbsplanerne 
er forslag til, hvordan man kan sammensætte sit 
program for håndboldskolen. I kan vælge at lave 
jeres egne forløbsplaner, lade jer inspirere eller følge 
planen fuldt ud. Under alle omstændigheder er det en 
god idé at have en forløbsplan for håndboldskolens 
afvikling. Både for jeres egen og deltagernes skyld.

Forløbsplanerne kan især være relevante for for-
eninger, der afvikler håndboldskole for første gang, 
men det kan forhåbentlig også inspirere de for-
eninger, der har af-holdt håndboldskole i mange år. 
Vi har foreslået, hvor forskellige elementer befinder 
sig bedst, men det kan være, at det passer bedre for 
jer på en helt anden måde.

Der er skrevet nogle tal ind i forløbsplanerne. Disse 
tal refererer til numre på de træningskort, I har mod-
taget i forbindelse årets håndboldskoleafvikling. Det 
skal altså forstås som et tip til, under hvilke temaer 
man kan anvende de forskellige træningskort. Alle 
numre er repræsenteret i begge forløbsplaner.

Gode råd i forhold til forløbsplaner
- Læg gerne planlagte pauser ind i programmet. 
Vurderer I, at deltagerne er ved at være drænet for 
energi fysisk eller mentalt, så forlæng gerne pau-
serne. Selvom deltagerne er kommet for at lære en 
masse og blive bedre til håndbold, nyder de også de 
frirum, der er i pauserne mellem træningspassene 
eller før/efter måltider.

- Tænk i anvendelsesmuligheder af jeres hal og øv-
rige faciliteter. Hvis øvelserne er relevante og udfor-
drende på rette niveau, er det okay at lave afslutnin-
ger på mi-nimål, selvom de er vant til at spille på den 
almindelige håndboldbane. Har I en kortbane kan 
denne bruges samtidig med en totalbane med i den 
resterende tredje-del af hallen. Har I en gymnastik-
sal, kan denne bruges til småspil eller fysisk/moto-
risk træning. Har I ikke en gymnastiksal, kan I måske 
bruge gulvet i cafeteriet eller gangarealer.

- Det er fint at give deltagerne mulighed for at spille 
kortere kampe i mindre hold. Eventuelt på tværs af 
køn og alder. Selvom vi fra Dansk Håndbold Forbund 
anbefa-ler, at meget træning er organiseret med 
flest muligt aktioner pr. spiller i hver træning, kan 
det være godt at lade deltagerne spille kamp. Det 
er en gulerod for dem. Men det er ikke noget, man 
behøver sætte meget tid af til. De kan med fordel 
have kampe at se frem til som afslutning på hånd-
boldskolen.

Udgangspunkt for de foreslåede  
forløbsplaner er, at..
.. der er 30-40 deltagere på håndboldskolen 
.. man har én hal til rådighed
.. der er en gymnastiksal til rådighed
.. hver dag på håndboldskolen har aktiviteter kl. 9-15

Hvis netop jeres håndboldskole er større eller min-
dre, må I skalere op eller ned ift. dette. Der er mange 
måder at organisere en håndboldskole med flere 
end 30-40 deltagere på. Nogle har stor glæde ved at 
dele deltagerne op i faste hold fra start, mens andre 

skifter inddelingen af deltagerne lidt undervejs. Der 
kan være trænin-ger, hvor man er inddelt efter alder, 
færdighedsniveau eller køn. Alle tre af de nævnte 
opdelinger kan have gode muligheder i sig. Gør jer 
derfor overvejelser om det-te forud for afvikling.

Dansk Håndbold Forbunds budskaber om  
børnehåndbold
1. Gør plads til alsidig træning og leg, da børn skal 

stimuleres på mange måder
2. Sørg for at alle for opmærksomhed i træningen  

– uanset niveau
3. Lær børnene om fair play, holdånd og respekt  

– håndbold skal opleves som rart
4. Udnyt ’den motoriske guldalder’ fra 8 til 12  

årsalderen til teknisk træning
5. Tilrettelæg træningen, så børnene bruger bolden 

mest muligt i træning og leg
6. Mange skal prøve at stå på mål – og dem der står 

på mål, skal også prøve andet
7. Børn skal udvikle deres spilforståelse –  

systemtræning er ikke for børn under 12-13 år
8. Alle børn skal på banen i en kamp. Ingen spiller 

håndbold for at sidde bænket
9. Træneren er hovedansvarlig for, at forældre og 

spillere opfatter håndbold positivt
10. Træningen skal tilrettelægges, så alle føler sig 

udfordret på rette niveau
11. Giv børnene fart, sved og intensitet i træningen  

– de er der ikke for at stå i kø
12. Det skal være rart at komme i hallen 

 – det er du og andre voksne ansvarlige for
13. Forældrene er vigtige medspillere  

– invitér og inddrag dem og skab dialog
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3-DAGS HÅNDBOLDSKOLE

5-DAGS HÅNDBOLDSKOLE

Dag 1 Dag 2 Dag 3

08.30-09.00 Check-in samt udlevering af materialer (tøj, bolde mm.) Møder ind og gør klar – Fri leg i hallen Møder ind og gør klar – Fri leg i hallen

09.00-10.00 Velkomst, navnelege, kaste-gribe (basis) og småspil Kaste-gribe (i bevægelse) samt træning af forskellige skudformer Boldfortrolighed, teambullding og sam-arbejde

10.00-10.15               PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE 

10.15-11.15 Stafetter og småspil
Tage fælles holdbillede

Ballon-tema
- Ballonstafet, Dribleballoner, Mange balloner i luften og Ram-og-bang (!)

Lavintense øvelser før turneringen
- Massagecirkel, Boldmassage og Human vendespil

11.15-12.00 FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE

12.00-13.15 Fintespil og kontratræning i hallen på forskellige stationer  
(fodfinte, radjenovich, skudfinte mm.)

Forsvarstræning (individuelt og samar-bejde)  
– placeringsevne, kommunikati-on, timing mm. Turnering i små hold på tværs af køn og alder

- Inden turneringen går i gang, kan deltagerne deles ud på holdene, 
hvor de kan aftale kampråb og evt. sejrssang og -dans for at styrke 
fællesskabet på holdet

13.15-13.45               CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere!

13.45-15.00
Er du blød i bolden?               
- Håndbold på mini- eller kortbane
- Opvarmning: Alle mand på række

Fysisk/motorisk træning i salen på for-skellige stationer
- Rullemåtte, stepbænke, koordinati-onsstige mm.

15.00-15.15 Afrunding og tak for i dag Afrunding og tak for i dag Afrunding og tak for denne gang

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

08.30-09.00 Check-in samt udlevering af  
materialer (tøj, bolde mm.)

Møder ind og gør klar
- Fri leg i hallen

Møder ind og gør klar
- Fri leg i hallen

Møder ind og gør klar
- Fri leg i hallen

Møder ind og gør klar
- Fri leg i hallen

09.00-10.00 Velkomst, navnelege,  
kaste-gribe (basis) og småspil

Stafetter og småspil Boldfortrolighed,  
teambullding og samarbejde

Totalhåndbold-turnering 4 vs. 4
- Opvarmning: Alle mand på række 

Kaste-gribe (i bevægelse) samt  
træning af forskellige skudformer

10.00-10.15               PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE – PAUSE

10.15-11.15

Forsvarstræning (individuelt  
og samarbejde) – placeringsevne,  
kommunikation mm.
Tage fælles holdbillede

Fysisk/motorisk træning i salen på  
forskellige stationer
- Rullemåtte, stepbænke,  
koordinationsstige mm.

Træning med tons
- Øvelser med høj intensitet
- Træning af fysisk kontakt
- ’Brydeøvelser’ (mand-mand)

Positionstræning (5 stationer)
- Fire minimål og ét alm. mål
- Fokus på bevægelser på de forskellige 
positioner        

Lavintense øvelser før turneringen
- Massagecirkel, Boldmassage  
og Human vendespil

11.15-12.00 FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE – FROKOSTPAUSE

12.00-13.15
Fintespil og kontratræning i hallen på 
forskellige stationer (fodfinte, radjenovich, 
skudfinte mm.)         

Er du blød i bolden?
- Håndbold på mini- eller kortbane
- Opvarmning: Alle mand på række

Gæstetræning med seniorspillere fra 
klubben eller fra divisions- eller ligaklub 
fra nærområdet

Ballon-tema
- Ballonstafet, Dribleballoner,  
Mange balloner i luften og  
Ram-og-bang (!) 

Turnering i små hold på tværs af køn 
og alder
- Inden turneringen går i gang, kan delt-
agerne deles ud på holdene, hvor de kan 
aftale kampråb og evt. sejrssang og -dans 
for at styrke fællesskabet på holdet

13.15-13.45               CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere! – CORNY-pausen - Klar til mere! 

13.45-15.00 Afslutningstræning fra fløj-  
og stregpositioner                       

Afslutningstræning fra  
bagspiller-positioner

Brætspilscafé i cafeteriet eller fri leg med 
opstillede stationer i hal

Vandkamp på udendørsarealerne  
omkring hallen

15.00-15.15 Afrunding og tak for i dag Afrunding og tak for i dag Afrunding og tak for i dag Afrunding og tak for i dag Afrunding og tak for denne gang
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