
 

 

 Inspirationsaften 
med Bolbro-drengen Rasmus 

Thiemer Jensen 

HÅNDBOLDUDDANNELSE 
i Fyns Håndbold Forbund 

Kursets indhold: 
Stregspillerens træning indeholder teknik, taktik, fysik og mental fokus. 
Desuden fokuserer vi også på samspillet mellem stregspiller og resten 

Vi koncentrerer os om stregspilleren og primært på angrebsdelen.  
Der vil være øvelser, som har fokus på det tekniske gribe, dreje rundt,  
arbejdet uden bold, afsæt, afslutninger.  
 
Fokus på screeningsarbejdet for sig selv og til andre, ligesom samspillet 
med medspillerne udvikles her. 
 
Vi slutter af med en kop kaffe og tid til spørgsmål. 
 
 
 

Hvem er Rasmus Thiemer: 
Rasmus har gennem 14 år spillet i ligaen for GOG, KIF, BSV og 
Fredericia HK. Det er blevet til ca. 50 europæiske kampe og ca. 
70 kampe på diverse ungdomslandshold. Det er også blevet til 
flere DM-medaljer.  
Nu er et nyt kapitel gået i gang og Rasmus har i den forgangne 
sæson været assistenttræner på Fredericias ligaherrer og samti-
dig træner for U17 drengene samme sted.  
 

Kom og støt op om, den store fynske stregspiller, og hør hvor-
dan fremtidens stregspillere skal trænes og iscenesættes. 
 

Udenfor banen er Rasmus i gang med DHF træneruddannelse. 
Han er uddannet skolelærer og har samtidig en kandidat inden-
for konkurrence og eliteidræt. Sidst men ikke mindst, så Rasmus 
også med omkring DHF's talenttræning, så det er en ung mand 
der favner bredt. 
 
Rasmus har ligeledes været rundt i Jylland med lignende kursus, og med stor succes, så vi håber at se rig-
tig mange fynske trænere i hallen også. 

Tid og sted: 
Onsdag den 12. oktober 2022 
Kl. 18.30-21.00 
Ryslingehallen 
Ellehavevej 1,  
5856 Ryslinge 
 
Pris 425 kr. 
I løbet af kurset får I frugt/kage, 
vand og kaffe. 
 
Kursus nr. 4529 
Tilmelding senest 9. oktober  
Tilmelding via HåndOffice eller 
app’en. 

Fokus på stregspilleren og samspillet 

Hvad skal en ungdomsstregspiller træne for at få gode forudsætninger for at 
nå et højere niveau og måske på sigt helt op på international topniveau?  

Spørgsmål til midl.fhf@dhf.dk eller 66134311 
 

Medlem af Dansk Håndbold Forbund under Dansk Idræts Forbund 


