Beretning UU 2021-22
Alt bliver godt igen – det var mottoet under første og anden Corona-nedlukning. Det skulle også vise sig at
holde stik – i hvert fald for en stund.
Det blev til mere håndbold og flere gennemførte kurser end sidste sæson. Men helt godt, er det desværre
ikke blevet endnu. Men vi tror på at det kommer!
Vores konsulent Claus Rosenbom, har det forgangne år lavet et stort benarbejde for at sætte gang i
træneruddannelsen igen, og det er hans fortjeneste at vi på trods af mange aflysninger og udsættelser, har
haft så mange kursister som vi har.
Samme tid sidste år kunne jeg i beretningen fortælle hvordan stort set alle kurser i foråret blev aflyst og
udsat til efter sommeren og de få kurser vi fik gennemført, var med yderst få deltagere. I år kan jeg berette
om mere gang i kurserne, selvom det var en sløv start efter sommeren. Det var som om alle lige skulle finde
tilbage igen – og kurser stod ikke øverst på ønskelisten. Men med konsulentens store indsats har vi fået godt
gang i både Børnetræneruddannelsen, Træneruddannelsen og Trille Trolle. Derudover har vi vores
inspirationskurser som vi kalder HåndboldNørderi, hvor vi har haft Jan Leslie, Claus Hansen, Nicolei Krickau
sammen med vores egen Preben Andersen og Christian Back på som instruktører og flere kurser er i
støbeskeen.
I JHF har vi efterhånden fået finpudset vores online TRU- kurser så denne kursusform er kommet for at blive
og disse online kurser vil blive udbudt fremadrettet i alle kredse.
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 kredsbestyrelsen for samarbejdet og endelig stor tak til de
øvrige Uddannelsesudvalg i JHf for samarbejdet på tværs.
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, Lilja Snorradottir

