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Dansk Håndboldforbunds Børnetræneruddannelse (BTU) er blevet revideret og udviklet og det har sat gang i 
kurserne igen. Præcis som med Træneruddannelsen, har man også i det nye Børnetrænermaterialet indført 
E-læring. Denne del er dog kun med i Grundmodulet, som er tænkt som en basisdel for alle børnetrænere 
før man går i gang med de lidt kortere overbygningsmoduler. 
I Grundmodulets E-læringsdel er der lagt op til en del refleksionsøvelser for kursisterne i forhold til hvad og 
hvordan de vil gribe træningen an. Tilstedeværelsesmodulet er halv teori og halv praksis i hallen, hvor der 
lægges mere vægt på at kursisterne selv skal på gulv og vise øvelser.  Længden på overbygningskurserne 
er reduceret til 3  timer så de kan afvikles fx på en træningsaften.  
DHF har med det nye materiale forsøgt at sætte mere fokus på 13 samlede budskaber om børnehåndbold, 
hvor der i den sammenhæng opfordres til at anvende DHF hjemmeside på området. 
 
I uddannelsesudvalget i JHF arbejder vi med lidt større trænerevents i forbindelse med håndboldkampe. I år 
vil vi gentage succesen med et større kursusarrangement i forbindelse med Herrernes Final 4 stævnet i 
Boxen i Herning. Lørdag d. 14.marts kan man således som træner få ny inspiration om formiddagen ved 
enten BTU-moduler eller TRU moduler i ALPI Hallerne i Lind, og slutte dagen af med at se begge semifinaler 
i Herrernes Santander Pokalturnering i Boxen.    
 
I samarbejde med kreds 8 har vi sidste år afviklet to inspirationskurser med Johan Zanotti, målrettet senior/ 
bredde-træning og et mod ungdomstræning. Zanottis indspark er fantastisk spændende, idet han arbejder 
med multitasking i sin træning, hvor spillerne bliver udfordret på flere parametre. Det er planen at vi igen på 
tværs af kredsene vil udbyde flere kurser med Zanotti – hermed en opfordring til ny og spændende 
inspiration til alle kredsens trænere.  
 
Tim Vinkler var igen klar til at instruere målvogtere i Tønder før jul og der er et udtalt ønske om at han holder 
målvogterkursus for U11-U15. Vi håber at kunne udbyde et kursus både i syd og nord for denne målgruppe. 
 
Vi har stadig efterspørgsel på ungtrænerkurset for unge 13-18 årige førstegangstrænere eller unge 
hjælpetrænere. Det er et basis-kursus som samler lidt fra flere af Børnetrænermodulerne og ellers fokuserer 
på selve rollen som ung træner og de værdier som DHF har sat for børnehåndbold, nemlig; Begejstring, 
Udvikling, Fællesskab og Troværdighed.  
 
En stor tak til alle ansatte på kredskontoret for alle de mange små og store opgaver de løser for 
uddannelsen og for at huske de mange ting vi andre måtte glemme.  
Tak til mit udvalgsmedlem Chris Sawaguchi og konsulent Bettina Sparvath for at løfte opgaverne sammen, 
tak til kredsbestyrelsen for samarbejdet og endelig stor tak til Dennis Hansen fra Kreds 6 og Lars Lynge fra 
kreds 8 for det tætte samarbejde.   
 
Endelig skal der naturligvis lyde en stor tak til alle jer der deltager på vores kurser i løbet af året. I opfordres 
hermed til at inspirere udvalget med tilbagemeldinger, så vi kan gøre det bedre og tilbyde hvad I måtte 
ønske af relevante kurser. 
 
 
På vegne af uddannelsesudvalget, 
UU-Formand Lilja Snorradottir 
 
 


