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  Odense den 16. september 2020 
 

 
 

ONLINE TRÆNERKURSER 
 
Fyns Håndbold Forbund tilbyder nu overbygningsmoduler til børnetræner 
uddannelsen, som et hurtigt og intensivt onlineforløb, så du kan være uddannet 
børnetræner i uge 41. 
 

Børnetræneruddannelsen (BTU) er for dig, der er træner eller på anden måde 
arbejder med miljøet omkring børneholdene (U5 til U13) i foreningen. Kurserne er de 
samme som dem, der blev gennemført online i foråret. 

 

BTU Moduler for børnetrænere  

Dato            Tid       Tema                                                            Nr.          Tilmeldingsfrist         

Onsdag 23/9-2020 Kl. 19-21 Afleveringer, kaste og skudteknik 3727 21-09-2020 

Mandag 28/9-2020 Kl. 19-21 Angreb, finter, dueller og småspil 3728 24-09-2020 

Onsdag 30/9-2020 Kl. 19-21 Forsvar, bevægelser og samarbejde 3729 28-09-2020 

Mandag 5/10-2020 Kl. 19-21 Målvogter og kontraspil  3730 01-10-2020 

Onsdag 7/10-2020 Kl. 19-21 Fysisk træning, motorik og styrketræning 3731 05-10-2020 

 

Tilmeldingsfrister 

Der er tilmeldingsfrist til alle kurser 2-4 dage før kurset. 

Tilmeldingen foregår via HaandOffice. Her kan foreningen tilmelde, ligesom I selv kan 
tilmelde jer kurserne (Husk at foreningen skal godkende, hvis I selv tilmelder) 

Vi har også lavet en formular på vores hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig til kurserne – 
linket finder du her 

 

Hvad kræver det af dig som kursist? 

Du skal blot sørge for at have en god internetforbindelse, så kan du være med. Du vil under 
kurset have mulighed for at stille spørgsmål til instruktøren, ved at skrive i en log på modulet. 
Du vil også have mulighed for at tilkoble mikrofon, så du kan tale med instruktøren, hvis det 
ønskes.  
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Priser 

Pris pr. online kursus BTU-overbygningsmoduler:                     Kr.   300,-                          

Pris Grundmodul (afholdes fysisk d. 20/9) + 5 online moduler:                   Kr. 1.900,- 

Rabatten fratrækkes automatisk ved tilmelding af 1 + 5 moduler. 

 

Praktisk information 

Du skal være opmærksom på, at vi videreformidler dine kontaktdata (navn, mail og 
telefonnummer) til Academy4Coach, da det er herfra du modtager et link og vejledning til at 
tilgå kurset online. 

Efter at kurset er afholdt, vil du modtage link til alle moduler, så du kan se kurset endnu 
engang. 

Dagen før kurset vil du modtage link og vejledning til at logge ind på webinaret.  

Evt. spørgsmål kan stilles på mail til fhf@dhf.dk.  

Du kan få inspiration til din træning hos idrættens E-læringsmoduler her 

 

Instruktører målrettet børnetrænere 

  

Ole Bruun Andersen Sten Kaj Larsen 

 

 

Med venlig hilsen 

Fyns Håndbold Forbund  

Uddannelsesudvalget 

 

Dinna Andersen                  
Sekretær, FHF   

mailto:fhf@dhf.dk
https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/publicwebshop/product/79

