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Udvalgsudvalgsformandens beretning 2019-2020 

Sæsonen er ved at være slut. Dermed også de kurser som uddannelsesudvalget, sammen 

med jer klubber har afholdt. Vi kan ikke i udvalget takke jer i klubberne nok, da vi igen i år 

har haft rigtig mange trænere på vores kurser i sæsonen 2019-20. 

Inden vi har afholdt de sidste klubkurser og kurserne i forbindelse med Final 4, har vi i Kreds 

3 haft 271 trænere på kursus. Meget flot. 

Tilbageblik på sæsonen 2019-20 

Opstart 2019-20 

Denne sæsons opstart på kursussæsonen, har været noget anderledes. I stedet for et BTU- 

kursus og et TRU kursus som opstart, har vi afholdt: 

D. 11.09 i Skjern:  4 timers TRU angrebskursus instruktør Claus Hansen, hvor de 27 trænere 

fik mange øvelser med til deres træning hjemme i klubben. Fantastisk at vores Liga trænere 

har tid og overskud til at komme og give vores trænere i Kredsen ny inspiration. 

D. 27-28/9 i Tarm: Ungtrænercamp med Instruktør Lars Dalhoff og Konsulent Andreas 

Kronborg.  En fantastisk fredag og lørdag hvor de unge trænere, fik prøvet hvad det er at 

være træner. Efter lektionerne var det tid til socialt samvær, bl.a. til stor glæde for trænerne 

blev svømmebadet åbnet.            

Stor tak til vores konsulent for at få campen tilrettelagt og afviklet. Samtidig stor tak til Tarm-

Foersum og Tarm Idrætscenter for stor hjælp med de mange praktiske ting. Efter de positive 

tilbagemeldinger fra de 23 trænere der var med på campen, er det helt sikker noget, vi vil 

gentage. 

D.21.09 i Vildbjerg: Børnehåndboldtrænerens dag, hvor der blev afholdt et BTU 

Grundmodul. Det samme kursus blev afholdt i alle 8 Kredse i Jylland. I Kreds 3 var vi 

udfordret med, at rigtig mange trænere, var til stævner med deres hold denne weekend. I 

de 8 Kredse kom der 152 på kursus, 8 i Kreds 3. I sæsonen 2020-21 vil en lignende 

kursusdag blive afviklet i samarbejde med de 8 Kredse og JHF, men nu med bedre dato, for 

at vores trænere har mulighed for at komme på kursus. 

Modulkurser 

Vi har igen 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/DHF systemet. Hvert modul giver point, som er med til, for at komme videre 

på ungdomselitetrænerkursus og seniortrænerkursus.  

Klubkurser 

Også i denne sæson har der været mange henvendelser fra klubber, der gerne vil afholde 

et klubkursus for deres trænere hjemme i klubben. Tak til jer klubber for at gøre så meget 

for jeres trænere.     

Jeg kan kun opfordre jer ude i klubberne, til at kontakte vores konsulent i kredsen eller os i 

uddannelsesudvalget. Sammen med jer laver vi et kursus, som passer til jeres ønsker.  
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Trille Trolle Kursus  

Igen var vi så heldig af få Anna Heide til Kreds 3 som instruktør. 

D. 09.11 havde vi Trille Trolle kursus i Videbæk Fritidscenter. Anna viste på bedste vis, 

hvordan trænerne kan aktivere børnene og ikke mindst få forældrene med i legene. 

Trænerne fik mange nye input i hallen såvel som i teorilokalet. 

Er der klubber, der vil have besøg af Anna eller en anden Trille Trolle instruktør, kontakt 

vores konsulent eller os i uddannelsesudvalget.         

Målmandskursus    

Igen i år var vi på besøg på Idrætscenter Vest i Holstebro, hvor trænerne kan tage deres 

målmænd med og blive undervist. Også i år var det Michael Bruun og hans talentfulde unge 

målmænd, som stod for undervisningen. Kurset blev afholdt d. 04.11 og igen var mange 

trænere og deres målmænd tilmeldt. 

Målmændene var rundt på stationer, hvor de blev trænet og rettet af Bruun og co. Samtidig 

kunne deres trænere følge deres målmænd rundt på stationerne og få ny inspiration og råd 

fra Bruun og hans trænere. 

En rigtig god aften hvor trænere og målmænd fik ny inspiration til deres træning hjemme i 

klubberne. 

Samarbejde med de andre Kredse 

Vi har også i denne sæson, haft et tæt samarbejde med de andre kredse. 

Sammen med Kreds 5 og 6 har vi fået gang i TRU kurser. 

Det er planlagt imellem de 3 kredse at udbyde samtlige TRU kurser på skift i Kredsene, så 

vores trænere i løbet af sæsonen kan dygtiggøre sig. 

Som tidligere skrevet blev TRU angrebskursus afholdt i Skjern d. 11.09 og i forbindelse med 

Final 4 d. 14.03 i Herning vil vi i samarbejde med de andre Kredse og JHF udbyde TRU 

Målvogter og fysisk træning. 

Samme dag vil der også blive afholdt 2 BTU kurser 

BTU-Sjov håndbold for de mindste U-6 – U-8 med Dan Rasmussen 

BTU-Finter, duel og småspil med Christian Back 

TRU-Fysisk træning med Bo Rudgaard 

TRU-Målvogtertræning med Rasmus Vandbæk 

Indbydelser er sendt ud til jer klubber, så få tilmeldt jeres trænere til kurserne i Lind hallen. 

Efter kurset får trænerne billet til Final 4. 
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Konsulenten 

Vi i uddannelsesudvalget vil gerne sige stor tak til vores konsulent Andreas Kronborg for 

dine mange kontakter, du har til klubberne og at de med din hjælp forstår vigtigheden af at 

få uddannet deres trænere. Derfor afholder klubberne også ofte et eller flere klubkurser. 

Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne i 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.  

Tak for input og hjælp til vores kurser i løbet sæsonen. 

Erik Møller 

Formand for uddannelsesudvalget 

 


