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Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning 2019-2020 

Endnu en sæson med børnehåndbold er ved at nå sin afslutning, og traditionen tro er det 

nu, vi gør status over den forgangne periode.  

Som altid startede sæsonen med at indbyde trænere for U-5 til U-8 samt klubbestyrelser til 

opstartsmøde den 25. september i Idrætscenter Vest. 46 trænere var mødt op til aftenen, 

som startede med inspirationstræning fra U-8 træner og instruktør Dan Rasmussen, som 

viste øvelser med fokus på intensitet og bevægelse i træning og kamp. Et tiltag der blev 

taget godt imod fra trænerne. 

Børnetrænerne blev efterfølgende orienteret om regler, stævntilmelding og de ændringer 

de nye spilformer har bragt med sig. 

Der var hele aftenen en rigtig god dialog og snak trænerne imellem. Det er en fornøjelse, 

at opleve, at alle er fokuserede på den gode oplevelse for både egne og andre holds spil-

lere.  

Nye spilformer 

Som nævnt ovenfor, blev de nye spilformer introduceret denne sæson med en række æn-

dringer i spilformerne og banestørrelser i børne- og ungdomshåndbold. Ændringer som 

skal være med til at sikre, at børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige, udvik-

lende og involverende håndbold. Ændringerne er foretaget på baggrund af et stort analy-

searbejde med bl.a. teststævner, hvor forskellige spilformer er blevet afprøvet. 

Teststævnerne viste, at U-8 spillerne vil få mest ud af at spille Totalhåndbold, og at dette 

vil give børnene den bedste udvikling - med mange boldberøringer til den enkelte spiller 

samt mange afslutninger.  

Dermed spiller alle U-5 til og med U-8 nu Totalhåndbold på en minibane (20x13 meter 

med minimål). 

Totalhåndbold 

Igennem flere år har vi på opstartsmøderne haft fokus på konceptet i Totalhåndbold, og 

det ”at sætte spillerne fri”, hvilket også var et af temaer i år. Dette er dog ikke slået helt 

igennem ved stævnerne, og vi ser stadig et til tider lidt stillestående og passivt spil.  

I Totalhåndbold er målet stort flow i spillet, hvor der skal være plads til begejstring og hvor 

der igennem konstant bevægelse bliver holdt gang i kampen – uden de mange spilstop, 

som nemt kan opstå, hvis man bliver meget regelfast.  

De få spillere på banen muliggør mange boldberøringer og mere rum til den enkelte spiller.  

Vi opfordrer derfor til, at trænerne holder igen med reglerne (3 skridt – aflever – 3 skridt – 

aflever). Sæt endelig børnene fri, og lad dem udfolde sig på banen. Vi ved godt det kan 

virke lidt kaotisk, men vi tror på det bliver sjovere og giver måske lidt mere sved på pan-

den. 
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Husk i Totalhåndbold er der ”Du må” regler: 

• Du må score mål  

• Du må spille de andre  

• Du må røre de andre  

• Du må dække op uden for frikastlinjen  

• Målvogteren må deltage i angrebet 

Vi vil også gerne opfordre klubberne til sørge for, at de informationer der udsendes om-

kring stævnerne gives videre til børnetrænerne. 

I totalhåndbold spiller U-5, U-6 og U-7 med den grønne streetbold, mens U-8 spiller med 

den blå gummibold str. 0 

Antal deltagende børnehold i denne sæson 

Nedenstående er en opgørelse over antallet af deltagende hold tilmeldt i denne sæson: 

U-5                          41 hold 

U-6                                          133 hold 

U-7                                           174 hold 

U-8 Piger                                 105 hold 

U-8 Drenge                              137 hold 

Håndboldskoler for U-6 og U-8 

Der er mulighed for at holde håndboldskole med eller uden instruktør. 

Er man interesseret i at holde en håndboldskole, er man altid velkommen til at kontakte 

kontoret/udvalget. 

Overnatningsstævne for U-8 

I april 2019 indbød udvalget alle U-8 hold til overnatningsstævne. Ca. 100 børn og deres 

trænere tilmeldte sig til stævnet, hvor der var masser af sjov, hygge og håndbold.  

Børn og trænere mødte frem med godt humør, og var spændte på at komme i gang med 

at spille håndbold i aftentimerne. Mellem kampene var der mulighed for at få målt sit skud 

på fartmåler eller designe sin egen t-shirt, hvor kreativiteten fik rig mulighed for at komme 

til udtryk, og der blev lavet rigtig mange flotte t-shirts.  

Mens børnene ventede på at spille næste kamp, kunne de forsyne sig med frugt, spise 

natmad og lege med holdkammerater eller lære nogle nye børn at kende. 

Efter en god lang aften med mange håndboldkampe og hygge, kunne børnene pumpe 

luftmadrasserne op og få lidt søvn inden kampene startede op igen næste morgen. 

Med god hjælp fra Mejrup-Hvam, der havde sørget for frivillige hjælpere til tidtagning, ma-

ling på t-shirts, fartmåler, brandvagt mv. blev det et par virkelige gode dage. For os i ud-
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valget var det en stor fornøjelse at møde alle de glade børn, og ikke mindst få mange gode 

snakke med trænerne. 

Vi håber at se endnu flere til dette års overnatningsstævne, som løber af stablen den 27. – 

28. marts 2020 

  

 

Afslutning 

Tak til klubberne for jeres henvendelser i løbet af sæsonen. Det er vigtigt, at vi har en lø-

bende dialog så vi sammen kan give børnene en oplevelse af, at det er smadder sjovt at 

spille håndbold. Børnene er vores håndboldmæssige fremtid, og vi skal gøre alt vi kan for 

at de får super gode oplevelser med håndbold, så de bliver ved med at have lyst til at spil-

le. Det har vi sammen et stort ansvar for. 

Som altid: Hvis I har gode ideer eller input til næste sæson, hører vi rigtig gerne fra Jer. 

Dette er min sidste beretning som formand for Børne- og Ungeudvalget. Tak til medlem-

merne i udvalget for jeres store indsats sæsonerne igennem.  

Også stor tak til Kredskontoret - for jeres uvurderlige støtte og hjælp igennem årene. 

Sidst men ikke mindst tak til alle de klubber, der har været arrangører eller deltaget i 

stævnerne. Jeg håber I vil fortsætte det gode samarbejde med den nye formand samt de 

øvrige medlemmer i udvalget til gavn for en masse dejlige håndboldbørn. 

Anne-Mette Røn Poulsen  

Børne- og Ungeudvalgsformand      

. 


