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Uddannelsesudvalgsformandens beretning
Sæsonen er ved at være slut. Dermed også de kurser uddannelsesudvalget sammen med
jer klubber har afholdt. Igen en svær sæson for jer klubber og uddannelsen af jeres trænere
pga. coronasituationen.
Efter Kredsgeneralforsamlingen sidst år har det igen været et meget svært år for breddehåndbolden i Danmark. Dermed også for de kurser, som uddannelsesudvalget sammen
med jer klubber gerne ville have afholdt. Inden sommerferie var der en vis optimisme for
afholdelse af kurser efter sommerferien.
Flere klubber havde kontaktet os om afholdelse af vores opstartskurser, og flere ville gerne
have et klubkursus som optakt til den nye sæson. Men efter sommerferien blev vi igen indhentet af Corvid-19 og nu en ny variant Omikron, som fik smittetallet til at stige drastisk.
Tilbageblik på sæsonen 2021-22
Opstartskurser:
Der var planlagt 2 opstartskurser, som begge skulle have være afviklet i oktober måned,
men igen pga. Corcid-19 blev begge kurser aflyst. Vi håber og tror i udvalget, efter der nu
er åbnet så meget op i samfundet og dermed også for håndbolden, at vi kan få afviklet 2
opstartskurser til den kommende sæson. Vi hører gerne fra jer, hvis vi må komme på besøg
og afholde et af dem i jeres klub.
Klubkurser:
Som tidligere skrevet havde flere klubber henvendt sig til os for at ville afholde et klubkursus
for deres trænere hjemme i klubben. Selv om Corvid-19 gav store udfordringer ude i klubberne, valgte flere klubber at afholde et klubkursus for deres trænere.
Fra start oktober blev de første klubkurser afholdt rundt i kredsen.
D. 07.10 i Hammerum, hvor Hauge ønskede et BTU modul ” Sjov håndbold for de mindste
” med Kirsten Rasmussen som instruktør.
I forbindelse med planlægningen af kurset, havde vores konsulent Andreas Kronborg og
Hauge en snak om et forløb med nogle af deres trænere. Det blev til et supervisionskursus
over 3 gange med Benjamin Stræde son instruktør.
Her lidt om supervisionskurset i Hammerum fra Benjamin, som var bygget op over tre gange.
•

Første træning tog udgangspunkt i BTU finter, dueller og små spil. Først en times teori
jf. undervisningsmaterialet og dernæst instruktørpraksis

•

Anden træning tog udgangspunkt i afleveringer, kast og skud. Først teori. Inden vi mødtes, havde jeg sendt øvelserne, som vi gennemgik inden træningen samt deres fokuspunkter. På den måde kunne kursisterne være med til at give feedback, sammen med
mig, til spillerne. Efter træningen evaluerede vi øvelserne og kursisternes evne til at give
feedback i øvelserne

•

Tredje træning var kursisttræning, hvor kursisterne selv havde et fokus for træningen.
Her var jeg primært i baggrunden og gik og gav feedback til kursisterne og var i dialog
om hvilke ting man kunne ændre for at optimere øvelserne.
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Har i klubber interesse i at få et lignende forløb med nogle af jeres trænere, så kontakt vores
konsulent eller uddannelsesudvalget.
D. 12.10 var vi på besøg i Hvide Sande. 2 inspirationskurser for U-6 til U-8 og U-9 til U-13
for klubbens egen trænere med Magnus Siglev og Andreas Kronborg som instruktører. Den
gode træning med fokus på meget bold - meget bevægelse, og hvordan man kan lave øvelser med øvede og uøvede spiller på sammen tid.
D. 12.10 var vi på besøg i Tarm. BTU kursus Finte, duel og småspil. med 10 trænere fra 3
klubber. Instruktør Benjamin Stræde.
D. 14.10 i Rækker Møller, hvor der blev afholdt inspirationskursus, Bold, bevægelse og begejstring med klubbens egen trænere. Instruktør Andreas Kronborg
D. 08.11 blev der afholdt BTU kursus finter i Holstebro. Med 19 tilmeldte trænere fra flere
klubber. Instruktør Benjamin Stræde.
D. 24.01 blev der afholdt BTU kursus sjov håndbold for de mindste på Nr. Nissum Efterskole
med klubbens egne træner. Instruktør Andreas Kronborg.
Jeg kan kun opfordre jer ude i klubberne til at kontakte vores konsulent i kredsen eller os i
uddannelsesudvalget. For sammen med jer at få lavet et kursus eller flere, som passer til
jeres ønsker om uddannelse af trænerne i klubben.
Inspirationskursus:
D. 02.02 blev der afholdt inspirationskursus i Kortbane på Idrætscenter Vest i Holstebro.
Med 18 trænere fra forskellige klubber i kredsen. Hvor instruktør Søren Baadsgaard gav
sine bud på øvelser for U-9 til U-11 træningen på kortbane. Efter visning af øvelserne i
hallen, forsatte kurset i teorilokalet, hvor Søren også fortalte om det gode træningsmiljø for
U-9 og U-11 spillere og med råd til det gode forældresamarbejde.
Også til den kommende sæson vil der blive afholdt inspirationskursus i kortbane. Kontakt
os endelig, hvis I vil være med til at afholde et kortbane kursus.
Afslutning:
Stor tak til vores konsulent, Andreas Kronborg, for det store arbejde du gør for uddannelsesudvalget. Uden dine kontakter til klubberne i kredsen ville vi ikke have afholdt så mange
kurser. Tak for dit store arrangement du har for håndbolden i kredsen, det er med til at gøre
en forskel.
Også store tak til Jens og Mette på kontoret for jeres store hjælp og input vedr. afholdelse
af vores møder og kurser.
Lars, Keld og Benjamin tusind tak for det gode samarbejde vi har i uddannelsesudvalget.
Tak for det store stykke arbejde I gør, for at vi kan få afholdt de mange kurser, vi har i løbet
af sæsonen.
Erik Møller
Formand for uddannelsesudvalget

