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IndlednIng
Med ’Aldersrelateret træning’ præsenterer 

Dansk Håndbold Forbund et redskab, som 

skal medvirke til at optimere udviklingen 

af dansk børne- og ungdomshåndbold og 

dermed talentudviklingen .

Materialet er udviklet i samarbejde med 

Team Danmark, som i de senere år har 

brugt mange ressourcer på at sætte fokus 

på talentudvikling gennem målrettet og 

forsvarlig træning af børn og unge .

Verdens stærkeste 
ungdomshåndboldnation
I de seneste 10-15 år har dansk håndbold 

vundet den ene medalje efter den anden 

ved EM og VM med diverse ungdomslands-

hold . Det er almindeligt anerkendt, at 

Danmark i denne periode har været ver-

dens stærkeste ungdomshåndboldnation .

Der kan nævnes mange årsager til disse 

flotte resultater. Der er i Danmark en stærk 

håndboldtradition . Der er gode faciliteter 

og mange klubber spredt over hele landet, 

hvor børn og unge rekrutteres til håndbold 

og dermed et grundlag for en stor og bred 

talentmasse .

De mange frivillige trænere og ledere yder 

en kæmpe indsats for at holde fødekæden 

i gang .

De korte afstande i Danmark gør det let 

at organisere træning og turneringer for 

talenterne .

DHF – støttet af Team Danmark – har i de 

senere år anvendt mange ressourcer på 

talentudvikling og de unge landshold .

Man kan derfor retorisk spørge, hvad i 

alverden vi så skal bruge et redskab som 

’Aldersrelateret træning’ til? Vi skal vel 

bare gøre, som vi har gjort hidtil! Dette 

arbejde har, som nævnt, skabt fantastiske 

resultater .

Det er dog sjældent, at løsningerne på 

fortidens problemer også giver svarene 

på fremtidens udfordringer .

Et andet spørgsmål er, om en status som 

verdens stærkeste ungdomshåndbold-

nation også betyder, at Danmark er ver-

dens bedste til talentudvikling .

Det bliver med jævne mellemrum diskute-

ret, om de gode resultater med ungdoms-

landsholdene ikke primært skyldes, at vi 

er dygtige til at få de unge spillere til at 

fungere som de bedste kollektiver, men at 

dette måske sker på bekostning af udvik-

lingen af den enkelte spillers individuelle 

potentiale .

Kritikerne vil måske endda hævde, at 

talentudviklingen er blevet så systematisk, 

at talenterne nærmest puttes ind i den 

samme ’støbeform’ og produkterne (spil-

lerne) dermed bliver identiske - om end 

af høj kvalitet .

En anden problemstilling i talentudviklin-

gen er den relativt store skadesfrekvens 

blandt de unge spillere – ikke mindst på 

pigesiden . 

Med en forbedret dosering af trænings-

mængde og træningsindhold bør denne 

frekvens alt andet lige kunne nedbringes .

Der er med andre ord en række spørgsmål 

og udfordringer at forholde sig til . En fort-

sat udvikling og optimering af børne- og 

ungdomshåndbolden og talentarbejdet er 

derfor nødvendig .

’Aldersrelateret træning’ er et redskab til 

dette .

Centrale budskaber 
Det altoverskyggende budskab med 

’Aldersrelateret træning’ er, at man skal 

træne de rigtige ting på de rigtige tids-

punkter og i den rigtige rækkefølge, hvis 

man vil opnå den optimale udvikling af 

den enkelte spiller .

Materialet indeholder en lang række an-

visninger og anbefalinger, som vil gøre det 

nemmere for trænerne at planlægge og 

prioritere de enkelte træningsområder .

I de seneste 10-15 

år har dansk hånd-

bold vundet den ene 

medalje efter den 

anden ved EM og VM 

med diverse ung-

domslandshold.
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I DHF er der fortsat en ambition om at 

være blandt verdens bedste inden for ung-

domshåndbold og talentudvikling . Der er 

samtidigt en erkendelse af, at det vil være 

væsentligt fremover at udvikle flere unikke 

spillere – flere enere.

For at skabe grundlaget for dette må 

’Aldersrelateret træning’ gerne bidrage til

 at der skabes et højere aktivitetsniveau i 

børnetræningen rundt om i foreningerne 

– altså flest mulige aktive situationer 

(med bold) for den enkelte spiller

 at der skabes miljøer med tryghed og 

gode oplevelser for alle

 at den målrettede fysiske skoling og 

træning af de unge håndboldspillere 

indledes tidligere, end det synes at være 

tilfældet i dag

 at den individuelle træning fremover 

prioriteres højere end den kollektive 

træning

 at der sættes fokus på at differentiere 

tilgangen til de unge talenter – såvel 

håndboldmæssigt som personligt

Materialerne
Håndboldens ’Aldersrelateret træning’  

består af to dele:

1 . Nærværende bog, der primært hen-

vender sig til trænere og ledere, som 

beskæftiger sig med de 13-18-årige 

talenter

2 . En online øvelsesdatabase med råd og 

vejledninger, der primært henvender sig 

til trænere og ledere, som beskæftiger 

sig med de 5-14-årige håndboldspillere .

Vi håber, at alle i disse materialer kan finde 

viden og inspiration til den videre udvikling 

af børne- og ungdomshåndbolden og 

talentarbejdet .

God fornøjelse .

DHF har 

en ambition om at 

være blandt verdens bedste 

inden for ungdomshåndbold 

og talentudvikling. Der er 

samtidigt en erkendelse af, 

at det vil være væsentligt 

fremover at udvikle flere 

unikke spillere 

– flere enere.

5IndlednIng - AldersrelAteret trænIng



Man hører med jævne mellemrum trænere, 

eksperter og kommentatorer påpege, at 

damehåndbold og herrehåndbold er to 

forskellige spil. Regler og rammer er - med 

undtagelse af boldstørrelse - fuldstændig 

ens, men de store fysiske forskelle på her-

respillere og damespillere betyder en mar-

kant forskel på spillets karakter og udtryk, 

som i nogen udstrækning giver det ind-

ledende udsagn mening.

Herrespillernes større fysik kommer især 

til udtryk i hoppehøjde, skudstyrke og 

generelt hurtigere og mere kraftfulde be-

vægelser. Dette giver herrespillerne mulig-

hed for at udvikle et teknisk repertoire, 

som kun de færreste damespillere magter. 

De forskellige forudsætninger vil også have 

betydning for de kollektive taktiske overve-

jelser, man som træner gør sig i forhold til 

at optimere muligheden for succes i kampe.

Når det er sagt, er det imidlertid væsent-

ligt, at man i et talentudviklingsperspektiv – 

både for piger og drenge - sætter overlig-

geren højt, tænker muligheder frem for 

begrænsninger og ikke lader kortsigtede 

resultatmæssige hensyn tælle højest.

Den høje dreng, som er god i et 6:0 forsvar, 

kunne måske blive endnu bedre i en mere 

højtliggende formation, og hvem siger, at 

man ikke kan udvikle en pige til at kunne 

skyde og score fra 10-11 meters afstand 

til mål, selv om de færreste damespillere 

magter dette i dag.

Der er mange ligheder i tilgangen til talent-

udvikling på dame- og herresiden i dansk 

håndbold. Det er et klart udtrykt mål at 

udvikle ’unikke spillere’ – altså spillere som 

kan noget ekstraordinært og besidder nog-

le spidskompetencer, der kan gøre en for-

skel i spillet.

Håndboldspillets 
tekniske og taktiske 
aspekter
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ForsvarReturløb

KontraAngreb

Samtidigt tilstræber man, at spillerne 

opnår alsidige erfaringer på det taktiske 

plan, så de er fleksible og fx kan agere i 

forskellige forsvarsformationer og i begge 

ender af banen (”to-vejs-spillere”).

Overordnet prioriteres 

tekniske færdigheder og 

taktisk forståelse på det 

individuelle plan klart højest, 

hvilket derfor også bør 

afspejles i træningsindholdet 

for de 15-18-årige på 

foreningsniveau.

Da spillets tekniske og taktiske aspekter 

grundlæggende er identiske, og der sam-

tidig opleves flere ligheder end forskelle i 

tilgangen til disse på dame- og herresiden, 

giver det ikke mening at præsentere det 

teknisk/taktiske indhold i to separate af-

snit. Det vil dog fremgå af teksten, når der 

er områder, hvor der forekommer køns-

specifikke forskelle i tilgangen.

Håndboldspillets  
faser

I et teknisk og taktisk perspektiv kan 

håndboldspillet opdeles i fire overordnede 

spilfaser, som skitseres i nedenstående 

figur.

Forsvar defineres som den fase, hvor 

holdet er på plads i den valgte, organise-

rede formation foran eget mål og med 

udgangspunkt heri forsøger at afværge 

modstanderholdets angreb og generobre 

bolden.

Kontra defineres som den spilfase, hvor 

holdet umiddelbart efter at være kom-

met i boldbesiddelse spiller fremad banen 

med det formål at komme til en gunstig 

afslutningsmulighed, inden modstanderne 

når at få organiseret deres forsvar.

Angreb defineres som det stationære  

spil, der udføres mod et organiseret 

forsvar med henblik på at overspille dette 

og komme frem til en gunstig afslutnings-

mulighed.

Returløb defineres som den fase, hvor 

holdet umiddelbart efter at have mistet 

bolden løber retur for at forhindre mod-

standeren i at gennemføre et effektivt 

kontraangreb og i forlængelse heraf søger 

at etablere sig i den valgte, organiserede 

formation.
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Senest fra U-16 

alderen bør træning 

af forsvarsspillet for 

alvor opprioriteres. 

Håndbold handler om at score flere mål 

end modstanderne. Det er for alle en klar 

succesoplevelse at sende bolden i mål, 

og det giver glæde og motivation. Det er 

derfor ganske naturligt, at størstedelen af 

træningen med de yngste har fokus på at 

blive bedre til at kunne score mål. 

Jo ældre spillerne bliver, des større ba-

lance kommer der i tidsforbruget mellem 

angrebstræning og forsvarstræning.

Senest fra U-16 alderen bør træning af 

forsvarsspillet for alvor opprioriteres. 

Tendensen i håndbold går i retning af, at 

”tovejsspillere” bliver den type, der skal 

fremelskes. Dette skyldes ikke mindst 

introduktionen af det hurtige opgiverkast, 

som betyder, at forsvars-angrebsudskift-

ninger kan have store omkostninger. Frem-

tidens topspillere skal både kunne angribe 

og forsvare. 

Især de individuelle 

færdigheder bør man ofre 

en del tid på, da de er 

fundamentet, uanset hvilken 

forsvarsformation man 

vælger

Duellen ”1 mod 1” får større og større be-

tydning i spillet. Det er derfor nødvendigt, 

at de unge spillere arbejder meget med at 

udvikle deres færdigheder og kompetencer 

i duellerne.

Samtidigt bør U-16 og U-18-spillere 

også introduceres for, trænes i og opnå 

erfaringer med minimum to forskellige 

forsvarsformationer: En formation hvor for-

svaret er placeret ”lavt” på banen, og en 

formation hvor forsvaret er placeret ”højt” 

på banen.

Generelt 
om forsvarsspil

Alt forsvarsarbejde udgør en sammen-

hæng mellem tekniske færdigheder og 

taktisk forståelse – både for den enkelte 

spiller og for holdet kollektivt. Det gælder 

ved og omkring eget målfelt, men også 

ude på banen. Forsvarsarbejdets primære 

formål er – inden for håndboldreglernes 

rammer – at forhindre modstanderne i at 

lave mål. Derudover er målet at mindske 

modstandernes spillerum og initiativ, så 

muligheden for hurtig boldbesiddelse eller 

-erobring kan ske og derved skabe mulig-

hed for eget kontraspil.

Individuel  
forsvarstræning

De tre primære individuelle færdigheder i 

forsvarsspillet er tacklinger, bolderobringer 

og parader, hvor de to førstnævnte er 

dem, der bør bruges mest tid på. 

 

Færdighederne er forskellige afhængigt af, 

hvilken forsvarsformation de anvendes i, 

men de følgende fire elementer er vigtige 

for alle:

Placering 
Forsvarsspilleren skal altid stå skråtstillet 

over for sin direkte modstander og ud for 

dennes skudarm.

Bevægelser
Benarbejde og balance i kroppen er helt 

afgørende for forsvarsspilleren for at opnå 

den placering, der er beskrevet ovenfor. Et 

hurtigt benarbejde letter de fleste forsvars-

opgaver.

Forsvar

8 AldersrelAteret træning - tekniske og tAktisk Aspekter



Tacklinger bør være 

en fast bestanddel af ung-

domstræningen. Målet er i 

første omgang at fremtvinge 

et  spilstop. Hvis det ikke er 

muligt, skal forsvarsspilleren 

forsøge at forhindre angrebs-

spillerens direkte spil 

mod målet.

Tempo
Forsvarsspilleren skal forsøge at være i 

samme tempo som angriberen, hverken 

hurtigere eller langsommere. Dermed kan 

man fysisk matche en angriber i høj fart, 

og man kan time sin tackling. 

Initiativ
Forsvarsspilleren skal altid forsøge at tage 

initiativet fra angrebsspilleren. Uanset 

hvilken forsvarsposition og forsvarsform, 

som forsvarsspilleren befinder sig i, skal 

der ageres - ikke reageres.

Desuden er det vigtigt, at forsvarsspilleren 

lærer at vurdere modstanderens mulighe-

der i den enkelte situation ud fra mod-

standernes evner, placeringen på banen 

og tidspunktet i modstandernes opspil.

Tacklinger
Spillernes individuelle færdigheder i ”1 

mod 1” spillet er helt centralt for forsvars-

arbejdet. Hvis man kan vinde duellerne, 

vanskeliggøres modstandernes angrebsspil 

betydeligt. Derfor bør ”1 mod 1” situatio-

ner være en fast bestanddel af ungdoms-

træningen. Målet er i første omgang at 

fremtvinge et spilstop. Hvis det ikke er 

muligt, skal forsvarsspilleren forsøge at 

forhindre angrebsspillerens direkte spil 

mod mål og i stedet tvinge denne til at 

spille på tværs af forsvaret.

Hvis duellen skal vindes, kræver det 

følgende af forsvarsspilleren:  

 styrke i ben, arme og kropsstamme

 balance

 korrekt tackleteknik

 vilje og mod til at ville vinde duellen
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Når der trænes tackleteknik, skal træne-

ren have fokus på, at forsvarsspilleren:

 har den korrekte udgangsposition: 

Armene bevæges naturligt i skulder-

højde, benene er let bøjede, og 

fødderne er skråtstillede i forhold til 

modstanderens skudarm 

 bestemmer afstanden til angrebsspil-

leren - ikke omvendt

 tackler så højt på skudarmen som 

muligt, mens den anden arm kontrol-

lerer angrebsspillerens hofte

 tackler med let bøjede arme og sam-

tidig bevæger sig fremefter i tacklings-

øjeblikket, hvilket sikrer mere tyngde i 

konfrontationen

 tackler ligefrem foran kroppen med 

armene uden at skubbe. Her er det 

igen benarbejdet, der skal sikre den 

korrekte placering i tacklingsøjeblikket

 er forudseende og via benarbejdet 

eventuelt kan fremprovokere angrebs-

fejl

Aggressivitet, vilje og mod er tre nøglebe-

greber i ”1 mod 1” spillet. Teknik og ben-

arbejde er fundamentet, men ”1 mod 1” 

spillet er fysisk konfrontation, og det gør 

nogle gange ondt at dække op, når man 

skal tackle igennem eller trække en an-

grebsfejl. Dette er uundgåeligt for at opnå 

et succesfuldt forsvarsspil. Tilvænning 

til dette kommer som alt andet gennem 

træning, og en øget hårdhed i konfronta-

tionerne skal vinde indpas hos de unge 

spillere - indenfor spillets rammer.

Når forsvarsspillerens udgangsposition er 

længere fremme på banen, kan denne i 

reglen forholde sig mere afventende, da 

den direkte modstander ikke nødvendigvis 

er målfarlig i alle situationer. Her er regler-

ne grundlæggende: Skråstilling, få mod-

standeren væk fra midten samt at tage 

initiativ, da man ofte taber duellerne, 

hvis man begynder at bakke. Desuden 

kan forsvarsspilleren længere fremme på 

banen med fordel sænke sit tyngdepunkt 

en smule for hurtigere at kunne reagere 

på modstanderens bevægelser.

Afvisninger

På damesiden opererer 

man også med begrebet 

’afvisning’. Hvor tacklin-

gen er en forsvarsaktion, 

der resulterer i et spilstop, 

anvendes afvisningen 

til at bringe angriberen 

ud af balance eller til at 

forsvare et område. 

På herresiden er det 

primære mål i alle 

nærkampe at skabe et 

spilstop.

Timing af tacklingen er straks vigtigere, når 

forsvarsspilleren nærmer sig målfeltet, da 

risikoen for at begå et straffekast er større 

og muligheden for opbakning mindre.
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 ”1 mod 1” med en lavt placeret  
forsvarsspiller

 Trænes på alle positioner 

 Angrebsspilleren har en tilspiller 
som hjælp 

 Angrebsspilleren vælger frit mellem 
skud og gennembrud

 Forsvarsspillerens zone kan evt. 
markeres

 Angrebsspilleren kan evt. starte 
med et pres og derved få bevæget 
forsvarsspilleren

 Angrebsspilleren kan evt. have et 
frit antal afleveringer til tilspilleren

 ”1 mod 1” med en højt placeret 
forsvarsspiller

 Trænes på alle positioner

 Med og uden tilspiller

 Samme muligheder som  
eksempel 1

 ”1 mod 1” med en lavt eller 
højt placeret forsvarsspiller

 Forsvarsspilleren skal røre 
ved en markering og derefter 
indtage en hensigtsmæssig 
forsvarsposition

 Angrebsspilleren vælger frit mel-
lem skud og gennembrud

 Trænes på alle positioner

TAcKlIngeR – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Parader
Paraders rolle i håndbold har ændret 

karakter i de seneste år. Både skudstyrke 

og skudrepertoire er udviklet, og dermed 

er paradespillet på højeste niveau mere 

og mere blevet en nødløsning, hvis man 

ikke når at tackle. Da træning af ung-

domsspillere bør være procesorienteret, 

skal man forberede de unge spillere på, 

hvad der venter dem som seniorer.

Det betyder ikke, at ungdomsspillere ikke 

skal trænes i paradespil, men det kan - 

sammenlignet med både tacklinger og 

bolderobringer - nedprioriteres. Paraderne 

har dog stadig deres berettigelse, når an-

grebsspillerne har fået presset forsvaret så 

langt tilbage, at man ikke kan nå at tackle, 

samt når en skytte vælger at afslutte så 

langt fra målet eller i så dårlige vinkler, at 

man som forsvarsspiller ikke skønner, at 

en tackling er nødvendig. 

Når der trænes parader, skal man i fejlret-

ningen være opmærksom på, at forsvars-

spilleren:

 står skråtstillet i forhold til skyttens 

skudarm

 holder armene i skulderhøjde, når skyt-

ten angriber og dermed også dækker 

rummet over hovedet ved fx løbeskud

 hele tiden holder øjnene åbne for at 

lægge paraden korrekt i forhold til 

skudafviklingen

 i selve udførelsen af paraden holder 

armene let skråt fremadrettede og så 

tæt på bolden som muligt

 som udgangspunkt dækker for skyt-

ternes ”lige-ud-skud”

Det er vigtigt at pointere, at en god parade 

ikke nødvendigvis blokerer bolden. Succes-

kriteriet er i højere grad, at den giver mål-

vogteren bedre betingelser for at redde 

bolden.

Parader

Da damespillere ikke 

helt besidder samme 

skudstyrke som 

herrerne, må parader 

vurderes til at have en 

større betydning 

i damehåndbold end 

i herrehåndbold og bør 

derfor prioriteres 

tilsvarende højere 

i træningen på 

damesiden. 
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 Formel paradetræning på de fire 
centrale forsvarspositioner

 Angrebsspilleren afslutter efter 
tilspilning

 Parader trænes ift. forskellige 
skudformer fx.  stående skud, 
hopskud, underhåndsskud, 
kringleskud

 Samarbejdet med målvogteren 
afklares

 Forsvarsspillerens zone kan evt. 
markeres

 Angrebsspilleren kan evt. starte 
med et pres og derved få be-
væget forsvarsspilleren

 Forsvarsspilleren lægger parader 
over for to skytter, som skyder 
relativt hurtigt efter hinanden

 Øvelsen udføres på de fire cen-
trale forsvarspositioner

 For at opnå en optimal position 
til det andet skud kræves godt 
og effektivt benarbejde

 Skytterne kan anvende forskel-
lige skudformer

 Samarbejdet med målvogteren 
afklares 

 To paradespillere mod to skyt-
ter, som udfører et kryds

 Skytterne vælger selv skudform

 Øvelsen udføres på de fire cen-
trale forsvarspositioner

 Samarbejdet med målvogteren 
afklares

PARAdeR – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Bolderobringer
Fordelene ved bolderobring er store og 

indlysende, derfor bør denne del af for-

svarsspillet trænes meget, både i ”højt” 

og ”lavt” placerede forsvarsformationer 

(se nedenfor). Hvis aktionerne omkring 

en bolderobring ikke i sig selv udløser 

kontrachancer og dermed muligheden for 

nemme mål, vil bevægelserne ofte føre til 

usikkerhed i modstandernes angrebsspil. 

Dette kan medføre, at der spilles længere 

væk fra målet, og at angrebsspillerne tøver 

i deres løb mod mål.

Bolderobring bør trænes på alle posi-

tioner og i alle forsvarsformationer, men 

det er naturligvis afgørende, at der ligger 

en idé bag spillernes ageren frem mod 

bolderobringen. En bolderobring kan ikke 

altid ske direkte, men kan være betinget 

af at den enkelte forsvarsspiller samarbe-

jder med sine medspillere og dermed kan 

erobre en bold. I U-16 alderen bliver det 

mere og mere nødvendigt, at bolderobrin-

gen sker, efter en forsvarsspiller har lagt et 

stort pres på den boldbesiddende spiller, 

der dermed tvinges til en usikker aflever-

ing, som en anden forsvarsspiller kan 

opsnappe.

Alle spillere bør trænes i færdigheden bold-

erobring. Selv om det ligger mere naturligt 

for nogen end andre at læse spillet og 

erobre bolde, så kan alle lære det, og selv 

om det ikke nødvendigvis resulterer i kon-

trascoringer, træner det spilforståelse og 

spillernes evne til at forudse spillets gang.

Da træning af bolderobring ofte kan føre 

til låste eller søgte spilsituationer, er det 

vigtigt, at man i forskellige træningssitua-

tioner giver spillerne lov til at bolderobre - 

også selvom det ikke er øvelsens primære 

formål.
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 Forsvarsspilleren skal forsøge at 

erobre afleveringen fra PM  

til backs

 PM og backs trækker bredt ved 

alle afleveringer

 De to forsvarsspillere må for-

søge at bolderobre

 Øvelsen kan evt. udbygges  

med et centerkryds, hvor især 

forsvarsbacken modsat krydset 

skal agere bolderobrende

 Der spilles tre mod tre i siderne. 

Alle tre forsvarsspillere må for-

søge bolderobring

 Der kan spilles med eller uden 

afslutning

BoldeRoBeRIngeR – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Derudover skal man i træningen have 

fokus på, at den bolderobrende spiller: 

 løber lige frem i rummet mellem  

angrebsspillerne så tæt på den bold-

modtagende spiller som muligt

 forsøger at se passiv og inaktiv ud 

umiddelbart inden bolderobringen og 

eventuelt ”ligger i læ” af en anden  

forsvarsspiller

 lærer at læse, hvor hårdt den boldbe-

siddende spiller presses af de øvrige 

forsvarsspillere, lige inden afleveringen 

skal falde og desuden orienterer sig i 

forhold til angriberens afleveringsalter-

nativer og mulighed for at drible

 timer sit fremløb korrekt i forhold til 

spilforløbet

 hurtigst muligt får kontrol over den  

erobrede bold

Det skal pointeres, at det i træningssitua-

tionen er vigtigt, at alle spillere kommer 

igennem alle forsvarselementer, både 

tacklinger, parader og bolderobringer. Det 

er tillige vigtigt, at elementerne øves posi-

tionsspecifikt i det omfang, det er relevant 

for den anvendte forsvarsformation og 

færdighed.

Trænerne bør grundet forsvarsspillets 

vitale betydning gøre meget for at moti-

vere spillerne i denne del af spillet, fx ved 

at fremhæve en god forsvarsindsats og 

belønne denne.

Det er vigtigt, 

at alle spillere kommer 

igennem alle forsvars-

elementer, både tack-

linger, parader og 

bolderobringer.
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Kollektivt forsvar 

Forsvarsformationer
Der er stor forskel på forsvarsformationer, 

samt hvordan de praktiseres. Som tidligere 

nævnt bør alle ungdomsspillere stifte 

bekendtskab med flere formationer, så 

de har en bred erfaring og forståelse for 

forsvarsspillet ved overgangen til senior-

håndbold.

Det er ikke hensigten, at alle spillere skal 

introduceres for alle forsvarsformationer 

samt varianter af disse, da det vil resultere 

i for meget træningstid på ”formations-

træning” - tid som kan anvendes langt 

mere hensigtsmæssigt på andre trænings-

emner. 

Alle ungdomsspillere 

bør dog opnå erfaringer med 

både en ”lavt” placeret forma-

tion, hvor udgangspunktet er 

tæt på målfeltet, og en ”højt” 

placeret formation hvor 

udgangspunktet er længere 

fremme på banen.

Det følgende vil derfor indeholde en gen-

nemgang af en ”lavt” og en ”højt” placeret 

formation. Der vil blive fokuseret på gene-

relle overvejelser i forhold til samarbejde i 

forsvaret frem for ”bytteregler”/ aftaler. 

Den skitserede ”lavt” placerede formation 

er et 6:0 forsvar. Der skelnes ikke mellem, 

om der dækkes med stødende 3’ere, de-

fensivt eller offensivt orienteret, med høje 

fløje, brede eller smalle backs, offensive 

2’ere osv. 

Den ”højt” placerede formation, som 

præsenteres, er et 3:2:1 forsvar, hvor der 

ligeledes ikke skelnes mellem de forskellige 

varianter heraf. Dog skal tankerne omkring 

den ”høje” formation gerne kunne videre-

føres til andre ”højt” placerede formatio-

ner såsom 5:1, 3:3 m.m. 

Spillerne bør være i stand til at mestre 

nogle generelle principper, færdigheder og 

vurderinger for at kunne indgå i en ”lavt” 

eller ”højt” placeret forsvarsformation. 

Her berøres primært samarbejdet mellem 

to eller tre spillere i forhold til den valgte 

forsvarsformation. Samtidigt er det vigtigt, 

at man stadig har fokus på fundamentet – 

nemlig de individuelle færdigheder, som er 

beskrevet i afsnittet ovenfor. 

Zoneprincippet eller 
mand-mand-princippet
Overordnet vil der blive skelnet imellem  

to taktiske hovedprincipper, nemlig:

Zoneprincippet
Her har den enkelte forsvarspiller ansvaret 

for en bestemt zone og skal forblive i den-

ne zone. Når angrebspilleren forlader zo-

nen, tager en ny forsvarsspiller over i sin 

zone. Boldens placering afgør den enkelte 

forsvarsspillers bevægelser og placering. 

Der aftales nogle klare bytteregler, og for-

svarsspillerens arbejdsområde er relativt 

begrænset.

Mand-mand-princippet
Hver forsvarsspiller har ansvaret for en 

bestemt spiller uafhængigt af boldens 

placering. Her handler det om at følge 

og færdiggøre forsvarsaktionen mod sin 

direkte modstander. Det betyder, at de en-

kelte forsvarsspilleres arbejdsområde kan 

blive stort, og forsvarspillerne vil til tider 

krydse hinanden. I dette princip udmønter 

aftalerne sig oftest efter én spillers vurde-

ring af situationen.

Ungdomstræneren bør bevidstgøre spil-

lerne om disse to principper, og hvad de 

indebærer. Desuden skal det i en given 

træningssituation fremgå, hvilket princip 

der arbejdes ud fra, og om forsvarspillerne 

skal være defensivt eller offensivt oriente-

rede. 
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 To forsvarsspillere dækker op over 

for en bagspiller og en stregspiller

 Der er to tilspillere

 Forsvarsspillerne skal lukke ned 

for indspil, gennembrud og skud

 Evt. må tilspillerne aflevere til 

streg

 Der dækkes op overfor russer-

screening

 Samme princip som eksempel 1

 Evt. en 3ér forsvarspiller mere 

og PM må skyde, indspil m.m.

 Kan også køres som fløj-back 

samarbejdet

 Der dækkes op overfor russer-

screening

 Samme princip som eksempel 1

 Evt. en 3ér forsvarspiller mere 

og PM må skyde, indspil m.m.

 Kan også køres som fløj-back 

samarbejdet

6:0 FoRsvAR – øvelseseksempler

6:0 forsvar 
Den ”lavt” placerede formation har en 

lang tradition i håndboldspillet, især i de 

skandinaviske lande. Filosofien med 6:0 

forsvaret er, at forsvarsspillerne er tæt på 

hinanden, og at angrebsspillerne er place-

ret foran forsvarsspillerne, hvilket giver 

overblik, skaber tryghed og gode mulig-

heder for opbakning fra sidemanden. 

 

Den ”lavt” placerede formation har fordret 

en enorm teknisk udvikling af spillerne, 

hvor mange nye skudvarianter er set, hen-

holdsvis over og omkring forsvaret. Des-

uden har spillernes fysiske udvikling gjort, 

at skudkraft og hoppehøjde er blevet mar-

kant bedre. Disse fakta må man også for-

holde sig til, når man taler træning og 

udvikling af talenter.  

Traditionelt har forsvarsspillernes arbejds-

område i et 6:0 forsvar været omkring 

målfeltet, altså ca. 6-7 meter fra målvog-

teren, hvor det primært har handlet om 

at parere skud fra distancen samt sikre, 

at streg- og overgangsspiller ikke kunne 

løbe bagom forsvaret. Disse tider er delvist 

forbi: De fleste internationale topspillere er 

i dag skudfarlige fra 9-12 meter fra målet, 

hvor parader ikke er tilstrækkelige.

Arbejdsopgaver
Udgangspunktet for forsvarsspillerens ar-

bejdsopgaver afhænger af, hvor defensivt 

eller offensivt orienteret spilleren er.

 Fløje/ 1’ere:

 Skal være tacklestærke og forhindre 

gennembrud i området 6-7 meter fra 

målet samt kunne vurdere, hvornår der 

skal bakkes op mod midten.

 Backs/ 2’ere:

 Skal være tacklestærke i området 6-9 

meter fra målet og forhindre gennem-

brud på ydersiden. Skal kunne parere 

skud samt hjælpe med at dække streg-

spilleren, når 3’erne støder frem.

 Centerspillere/ 3’ere:

 Skal være hurtige og tacklestærke i 

området 7-10 meter fra målet. Skal 

forhindre gennembrud, tackle skytterne 

i midtzonen samt dække for indspil til 

stregspilleren. Skal bakke op for backs. 

Spillernes fysiske 

udvikling har gjort, at 

skudkraften og hoppe-

højden er blevet markant 

bedre. Disse fakta er vi 

nødsaget til at forholde 

os til, når vi taler 

træning og udvikling 

af talenterne. 

Eks.1 Eks.2 Eks.3
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Den individuelle 

placering i skråstilling 

i forhold til mod-

standernes skudarm 

er udgangspunkt for 

enhver forsvars-

aktion.

samarbejde
vurdering, kommunikation og placering

 Den enkelte forsvarsspillers vurdering 
af situationen, placering og kommu-
nikationen i det kollektive arbejde er 
essentielt.

Vurderingen af, hvor forsvarerne placerer 

sig mest hensigtsmæssigt i forhold til bold, 

modstander og medspiller, er et gennem-

gående tema for det kollektive forsvarsar-

bejde på U-16 og U-18 niveau. Afhængigt 

af om det er zone- eller mand-mand prin-

cippet, samt hvilke aftaler der arbejdes ud 

fra, skal der fokuseres på kommunikatio-

nen i selve aktionen. 

Forsvarsspillernes vurdering af situationen 

påvirkes især af, hvad man ser og hører. 

Derfor fungerer samarbejdet bedst, når 

man kommunikerer med hinanden. I situa-

tioner, hvor forsvarsspillerne er placeret 

forskudt for hinanden, og hvor fx. én for-

svarsspiller er fremme og tackle, og en 

anden dækker stregspilleren, vil den for-

restes handling/aktion påvirkes af de be-

skeder, som den bageste giver. Hvis denne 

fx. kommunikerer ”fri”, kan den forreste 

koncentrere sig om at tackle, eller der 

kan alternativt gives besked om at skifte 

arbejdsopgave. Andre eksempler, hvor 

kommunikationen er vigtig for samarbej-

det, er, når stregspilleren rykker, hvis der 

løbes overgang, når angrebsspillerne 

skifter plads osv. 

Den føromtalte individuelle placering i 

skråstilling i forhold til modstandernes 

skudarm er udgangspunkt for enhver for-

svarsaktion. Et tilsvarende kollektivt princip 

er at samle og komprimere forsvaret i 

boldsiden. Den enkelte forsvarsspiller skal 

konstant vurdere og justere sin placering 

ift. afstanden til sine sidemænd, så der 

ikke åbnes for meget sideværts og derved 

gives plads til angrebsspilleren. Dog kan 

forsvareren godt være placeret en meter 

forskudt fra modstanderens skudarm og 

stadig have ansvaret for hele rummet. Man 

behøver ikke at stå i midten af det rum, 
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Forsvarsspillernes 

brug af arme har især

en visuel effekt.  

Angribernes afleverings-

muligheder kan begræn-

ses med aktivt brug af 

armene i forsvaret.

man skal dække. Desuden skal forsvars-

spillerne vurdere placeringen ift. højde/

dybde i det kollektive arbejde. Hvis der 

bliver for store afstande imellem forsvars-

spillerne, vil 6:0 formationen miste sin 

kompakthed. 6:0 forsvaret skulle gerne 

give forsvarsspillerne en vis form for 

tryghed i forhold til at give og modtage 

opbakning fra sidemanden.

På U-18 niveau skal forsvars-

spillerne være bevidste om egne 

kompetencer og kunne vurdere 

deres placering i forhold til såvel 

egne som direkte modstanderes 

kompetencer. 

Står 2’er forsvareren eksempelvis over-

for en stærk spiller med en god ”Rad-

jenovicfinte”, som er vanskelig at holde  

på skudarmside, kan en placering direkte 

overfor eller modsat skudarmside være 

mere hensigtsmæssig.

Således kan den enkelte forsvarsspillers 

placering og det kollektive samarbejde 

bevidst lukke de områder, hvor angrebs-

spilleren har sine kompetencer. Denne 

vurdering og justering af den enkeltes 

forsvarspillers placering ift. angriberens 

kompetencer vil kunne udvikle spillernes 

taktiske forståelse. 

Tacklingsområder 

 To forsvarsspillere mod én stregspiller 
og én bagspiller skal kunne løses med 
tackling på boldholder indenfor 3- 
meterlinjen. 

Uanset hvilket princip der arbejdes med, 

bør U-16 spillere trænes i at være tack-

lende i områderne mellem målfelt og 

3-meterlinje, selv om der er en streg- 

spiller placeret i samme område.

Samarbejdet med aftaler omkring streg-

spilleren er vigtigt, for at den tacklende 

forsvarer tør forlade stregen og bevæge  

sig ud omkring 3-meterlinjen.

Ved at møde angriberen omkring 3-meter-

linjen begrænses dennes skudmuligheder. 

Desuden vil angribernes spiltempo ned-

sættes, og man kan tackle, inden angribe-

ren er i høj fart. 

Det er vigtigt, at fysisk store spillere også 

trænes i tacklinger omkring 3-meterlin-

jen, selv om de på U-16 niveau langt hen 

af vejen kan klare sig med parader og 

bevægelser omkring målfeltet, da dette 

vil udligne sig, når de bliver U-18 spillere 

og seniorer. På det tidspunkt vil det 

kræve utrolig meget træning at forbedre 

de grundlæggende færdigheder omkring 

tacklinger.

Armenes arbejde
Forsvarsspillernes brug af arme har især  

en visuel effekt. Angribernes afleverings-

muligheder kan begrænses med aktivt brug 

af armene i forsvaret. Her tænkes især i 

forhold til afleveringer til stregspilleren, 

men også udspil til fløje, presspilsafleverin-

ger tæt på forsvaret, back-back afleverin-

ger m.m.

På U-16 niveau er det vigtigt, at man 

bevidst samarbejder om at lukke af for 

afleveringer til stregspiller og fløje og evt. 

bolderobre. På U-18 niveau videreføres 

ovennævnte til også at forhindre afleve-

ringer i presspil. 

Armene har desuden stor betydning for 

samarbejdet mellem målvogter og forsvars-

spiller. Med armene kan forsvaret bevidst 

dække af for nogle af angriberens skud-

varianter, samt afskærme områder i målet. 

På U-16 og U-18 niveau bør der være en 

løbende dialog med målvogteren omkring 

det indbyrdes samarbejde.

Arbejdet omkring stregspilleren 
På U-16 og U-18 niveau er det vigtigt, at 

forsvarspillerne formår at frigøre sig af 

stregspilleren og arbejde sig fri af scree-

ningerne, hvis 6:0 forsvaret skal fungere. 

En screening, som lykkes, vil ofte splitte 

forsvaret.

På U-16 niveau skal 3’erne kunne arbejde 

forskudt af hinanden foran stregspilleren, 

så stregspilleren ikke kan sætte en scree-

ning, mens 2’erne hjælper med at lukke af 

for indspilsmuligheder til stregen. Desuden 

skal 2’erne og 3’erne kunne løse opgaven 

omkring en screening på backen, hvor 
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FoRsvAR/PosITIon TAKTIsK FoKus (eKseMPleR)

6:0 forsvar U-16

Generelt  Placeringsevne i forhold til angribende 

spiller

  Paradespil/samarbejde med målvogter

  Vurderinger

  Rumopfattelse

Fløje  Timing i afstik ved bolderobringer

  Opbakningsvurderinger

  Tackle (afvise) - hvornår?

  Samarbejde med målvogter

Midtblok  Placering smalt/skråt på armen af 

modstander

  Vurderinger af stød, tacklinger,  

erobringer og parader

Målvogter  Vinkler, placeringsevne

  Kommunikation med forsvar

  Aflæse og reagere på skudmønstre

U-18

 Bevidsthed om egne spidskompetencer

 Omsætte individuelle kompetencer i  

kollektivet

 Taktisk disciplin

 Feedback og videreformidling af taktik

 Samarbejde med back

 Omstilling ved bolderobringer

 Forholde sig til angribers kompetencer

 Forholde sig til angribers kompetencer

 Samarbejde med øvrige spillere i forhold 

til taktik

 Anticipation

 Åbne for svage led hos modstandere?

2’erne arbejder sig fri af screeningen og 

lukker for indspil. Ligeledes skal 1’erne og 

2’erne kunne løse samme opgave. 

På U-18 niveau er det desuden vigtigt, at 

forsvarsspillerne kan lukke stregspilleren 

inde, så denne ikke kan rykke. Hvis streg-

spilleren eksempelvis er placeret imellem

2’eren og 3’eren, skal de sikre, at streg-

spilleren ikke kan rykke over under mod-

satte 3’er. Derved kan 3’eren trygt bevæ-

ge sig fremad og skabe højde/dybde i 

forsvaret.

I nedenstående skema gives eksempler på, 

hvad man taktisk kan fokusere på i et 6:0 

forsvar med progression fra U-16 til U-18:

3:2:1 forsvar
Den ”højt” placerede formation 3:2:1  

blev introduceret af det jugoslaviske herre-

landshold ved OL i München i 1972. 

Filosofien med 3:2:1 forsvaret er at stoppe 

bagspillerne som hopskytter og presse 

boldholderen for derved at få større mulig-

hed for en bedre kontrafase. 

3:2:1 forsvaret har været inspiration for 

videreudvikling af andre ”højt” placerede 

formationer såsom 3:3, 5:1, halvbanepres 

m.m. Disse formationer har med tiden ud-

viklet sig til ligeværdige alternativer til det 

”lavt” placerede 6:0 forsvar, hvad angår 

effektivitet. 

De ”højt” placerede forsvarsformationer 

stiller store krav til forsvarspillernes hur-

tighed, udholdenhed og bevægelsesevne. 

Desuden stilles der høje krav til spillernes 

spilforståelse, perceptionsevne, disciplin 

og den kollektive kommunikation. 

3:2:1 forsvaret kendetegnes ved, at 

forsvarsspillerne som udgangspunkt er 

placeret i en pyramideformet formation, 

hvor fløjene og centerspilleren er placeret 

omkring målfeltet. Backerne er placeret 

omkring 3-meterlinjen og centerforwarden 

omkring 10-11 meter fra mål. Afhængigt 

af om der arbejdes ud fra zone- eller 

mand-mand princippet, bevares eller æn-

dres formationen, når denne udfordres af 

angrebsholdet ved overgangsspil. 
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 To forsvarsspillere dækker op 

overfor en PM og en stregspiller

 PM har hjælp af to tilspillere pla-

ceret på hver sin backposition

 Forsvarsspillerne skal lukke ned 

for indspil, gennembrud og skud

 Stregspilleren arbejder med rus-

serscreeninger på 2’er forsvare-

ren, og forsvarerne forsøger at 

løse disse situationer

 Samme princip som eksempel 1

 Øvelsen køres i begge sider

 Stregspilleren sætter scree-

ninger på 2’er forsvareren, og 

forsvarerne forsøger at løse 

disse situationer

 PM fungerer kun som tilspiller

 Øvelsen køres i begge sider

3:2:1 FoRsvAR – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Arbejdsopgaver
Forsvarspillernes arbejdsopgaver er 

generelt fremadrettede med henblik på 

at lægge pres på boldholderen samt 

være initiativsøgende. Det er vigtigt, at 

alle forsvarsspillere er agerende frem for 

reagerende samt er parate til ”1 mod 1” 

situationer.

 Fløje:

 - Skal være tacklende for at forhindre 

gennembrud 

 - Skal forsinke indløb og presse angri-

beren for om backen 

 - Skal tackle indløb med bold

 - Skal forhindre indspil til stregspiller og  

hjælpe med at dække rum bagved back

 - Skal bakke op for back samt følge 

med i boldside og hjælpe med at 

holde stregspiller

 Backs:

 - Skal forhindre angriberen i skud og 

tackle på gennembrud 

 - Skal lukke for indspil til stregspiller, 

især ved brug af armene 

 - Skal bakke op for både center- og 

fløjspiller

 - Skal møde sin modspiller, når denne 

modtager bolden og falde tilbage 

som sikringsspiller og dække streg-

spiller, når bolden er i modsatte side

 Centerforward:

 - Skal forhindre skud, gennembrud og 

indspil i midtzonen 

 - Skal forårsage spilstop/frikast

 - Skal være bolderobrer og lægge pres 

på boldholdende angrebsback og 

derved søge at lukke spillet ned 

 - Skal holde den offensive position 

 - Skal lukke muligheden for back-back 

afleveringer

 Centerspiller:

 - Skal dirigere centerforward og resten 

af forsvaret samt forhindre og erobre 

indspil til stregspiller og dække denne 

 - Skal være opbakning for centerfor-

ward og backs 

 - I tilfælde af langskud lægges støtte-

parader efter aftale med målvogter 

 - Skal befinde sig mellem bold og mål 

indenfor arbejdsområdet. 

samarbejde 
3:2:1 forsvaret kræver god struktur, da 

forsvarsspillerne ofte vil være placeret 

med lidt større afstand til hinanden. For at 

strukturen kan bibeholdes under hele for-

svarsarbejdet, er det vigtigt, at samarbej-

det fungerer. Forudsætningen for dette er, 

at alle forsvarsspillere kender alle aftaler 

og ved, hvilke roller og arbejdsfunktioner 

de forskellige positioner indeholder. Det 
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Det er vigtigt, 

at U-16 og U-18 spillerne 

forstår, at de ”høje” forma-

tioner, hvor man nemt kan 

komme til at stå lidt alene, 

er et kollektivt forsvar, som 

kræver meget samarbejde 

og forståelse. 

er derfor vigtigt, at man på U-16 niveau 

klart får defineret de grundlæggende roller 

og funktioner i et 3:2:1 forsvar. På U-16 

og U-18 niveau skal spillerne skoles i at 

arbejde disciplineret, så aftaler ikke brydes, 

og man kan stole på hinanden.  

Det er vigtigt, at U-16 og U-18 spillerne 

forstår, at de ”høje” formationer, hvor man 

nemt kan komme til at stå lidt alene, er et 

kollektivt forsvar, som kræver meget sam-

arbejde og forståelse og ikke bare det at 

kunne lukke af for sin direkte modstander.  

vurdering, kommunikation 
og placering
Kommunikation mellem forsvarsspillerne er 

ofte afgørende for, om de ”høje” forma-

tioner fungerer. Det er vigtigt, at man lyt-

ter til forsvarsstyrmanden, som er center-

spilleren. Man skal kunne acceptere og 

tåle, at der bliver dirigeret med én, ellers 

vil forsvaret aldrig kunne fungere. Derfor 

skal der bevidst arbejdes med kommunika-

tion på U-16 og U-18 niveau, dels i selve 

forsvarsaktionen, dels efterfølgende hvor 

man snakker om løsningen af den enkelte 

aktion med henblik på at evaluere for-

svarsspillernes vurdering af de forskellige 

signaler i spillet.

Angriberne vil ofte anvende 

overgangsspil som taktisk værk-

tøj mod et 3:2:1 forsvar. Det er 

vigtigt, at disse overgange bliver

kommunikeret til resten af for-

svaret, så den enkelt forsvars-

spiller ved, hvilken situation 

man skal forholde sig til, og 

hvilke arbejdsopgaver der skal 

arbejdes ud fra.

Forsvarsspillernes placering afhænger både 

af med- og modspilleres placering. I de 

fleste tilfælde er det mest hensigtsmæssigt 

at dække modstanderens skudarmsside, 

men det er også en mulighed at placere 

sig lige overfor modstanderen eller modsat 

skudarmssiden. Det er vigtigt, at forsva-

reren formår at styre modstanderens be-

vægelser, og at der åbnes i de områder, 

hvor man gerne vil have modstanderne til 

at løbe hen. I 3:2:1 forsvaret åbnes gerne 

udad i banen, så afslutningerne falder fra 

fløj eller fra yderside af back. Det er også 

vigtigt, at forsvarsspillerne på U-16 og 

U-18 forstår at placere sig i forhold til, 

om angriberen bevæger sig med bold 

eller uden bold. 

1) Angriberen bevæger sig med bold:
 Forsvarsspilleren skal være aggressiv 

over for boldholder og være den, der 

er placeret længst fremme af forsvars-

spillerne - mellem mål og boldholder. 

Derved vil sidemanden været placeret, 

så der er opbakning, hvis det viser sig 

nødvendigt. 

 Afstanden til den direkte angriber har  

stor betydning. Den mest gunstige 

afstand for angriberen er ca. en arms-

længde fra forsvarsspilleren. Dermed 

er der større mulighed for at komme 

på kant af eller forbi forsvarsspilleren 

med en eksplosiv bevægelse. Forsvars-

spilleren skal derfor placere sig tættere 

på angrebsspilleren, så der kan sættes 

en tackling ind og skabes spilstop, eller 

længere fra så situationen ikke er farlig. 

Ved korte afstande skal bevægelserne 

være små og hurtige sidebevægelser, og 

medspillerne skal være relativt tæt på. 

Ved store afstande (3 meter og mere) 

skal bevægelserne foregå i små sprints. 

Det er vigtigt, at fødderne på intet tids-

punkt forlader gulvet (hop).

2) Angriberen bevæger sig uden bold
 Forsvarsspillerens placering skal være 

mellem modspiller og boldholder og 

ikke mellem mål og modspiller. 

 Brug af arme skal gøre forsvarsspilleren 

bred, og i samarbejde med den forsvars-

spiller, som dækker boldholderen, skal 

afleveringsbanen blokeres. Afstanden 

imellem forsvarsspilleren og angriberen 

afhænger af afstand til boldholderen. 

 Er boldholderen tæt på, er markeringen 

ligeledes tæt. Er afstanden til boldhol-

deren stor, er markeringen ikke så tæt. 

 Der vil oftest kunne lægges et større 

pres på boldmodtageren, når boldhol-

deren ikke presser på.   

20 AldersrelAteret træning - tekniske og tAktisk Aspekter



Forsvarsspilleren skal 

presse angriberen, inden 

bolden modtages. Det med-

fører, at positionen konstant 

må korrigeres, således at der 

sker en kollektiv forflytning 

i forsvaret for at presse 

angriberne i den givne 

situation.

Forsvarsspilleren skal presse angriberen, 

inden bolden modtages. Det medfører, at 

positionen konstant må korrigeres, således 

at der sker en kollektiv forflytning i forsva-

ret for at presse angriberne i den givne 

situation. Forsvarets pyramideudformning 

skal forflyttes til boldside. Dvs. at back og 

fløj modsat boldside trækkes ind i banen 

og bliver mere defensivt orienteret. Det 

kræver splitvision og en god perceptions-

evne hos forsvarsspillerne.

Armenes arbejde  
og den visuelle effekt
En af de vigtigste opgaver for forsvaret er 

at holde modstandernes angrebstempo 

nede. Det gøres ved at have armene oppe 

og presse alle afleveringer, så angrebsop-

bygning og angribernes timing i sammen-

spillet forstyrres.

 

Armenes arbejde har stor betydning for, 

om 3:2:1 forsvaret fungerer, dels ved at 

presse afleveringer og evt. erobre bolden, 

dels ved at kunne afskærme forholdsvis 

store arbejdsområder. Derved har arme-

nes arbejde en visuel effekt, hvilket kan 

udnyttes til at reducere angribernes blik 

for indspilsmuligheder i åbne områder 

i forsvaret. Den enkelte forsvarsspiller 

kan desuden drage stor nytte af armenes 

arbejde i den direkte duel med angriberen 

ift. skud, afleveringer til streg m.m.

Forsvarsarbejde ved overgangspil
For at kunne fastlægge de taktiske aftaler 

er det nødvendigt at studere de forskel-

lige varianter af angrebsmodtræk, som kan 

gøre sig gældende i kampsituationer. Alle 

aftaler skal være klart defineret, forstået 

og indøvet af alle, så disciplinen kan be-

vares af hele forsvaret med henblik på at 

sikre et godt forsvarsarbejde. 

Overgangsspil er et almindeligt anvendt 

modtræk mod 3:2:1 forsvaret. På U-16 og 

U-18 niveau skal der derfor arbejdes med, 

at forsvarsspillerne placerer sig således, at 

en eventuel overgang ikke kommer uven-

tet. Forsvarsspillerne skal arbejde forskudt 

af hinanden, og alle overgangsspillere 

skal presses for om forsvaret og derefter 
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FoRsvAR/PosITIon TAKTIsK FoKus (eKseMPleR)

videregives til næste forsvarsspiller. Fx bør 

forsvarsfløjen have en fod ved målfeltet, 

når bolden er i modsatte side, så der ikke 

kan løbes overgang bag om fløjspilleren. 

Derved tvinges overgangspilleren til at løbe 

for om fløjen og kan presses videre for om 

backen. 

Efter overgangen afhænger arbejdsopga-

verne selvfølgelig af, hvilket princip og 

orientering der arbejdes efter. Generelt 

tilstræbes det, at der ikke åbnes i midt-

zonen. Derfor må centerspiller ikke forlade 

midten. Der skal arbejdes aggressivt mod 

de to angrebsbacker, så de kommer ud af 

rytme, og der skal sættes tacklinger ind for 

at opnå spilstop, så angriberne må starte 

forfra med deres angrebsopbygning. 

Forsvarsspillerne må ikke blive presset 

for langt tilbage på banen og skal undgå 

screeninger. Forsvarsarbejdet skal derfor 

stadigvæk være fremadrettet og tvinge 

angriberne til at bevæge sig meget.

samarbejde med målvogter
U-16 og U-18 spillere bør arbejde ud fra, 

at der ikke falder skud indenfor 9-10 

meter, uden at der tackles på angribe-

ren. Desuden skal samarbejdet med 

målvogteren bevidstgøre forsvarsspillerne 

om, hvor meget de skal presse fx fløj og 

stregspiller i selve skudafviklingen. Således 

skal der være en sammenhæng imellem 

forsvarsspillerens indsats og målvogterens 

initiativ. 

I nedenstående skema gives eksempler 

på, hvad man taktisk kan fokusere på i et 

3:2:1 forsvar med progression fra U-16 til 

U-18:

3:2:1 forsvar (o.lign.) U-16

Generelt  Placeringsevne i forhold til angribende 

spiller

  Vurderinger

  Rumopfattelse

Fløje  Timing i afstik ved bolderobringer

  Opbakningsvurderinger

  Tackle (afvise) - hvornår?

  Samarbejde med målvogter

Midtblok  Placering smalt/skråt

  Åbne/lukke områder
  Vurderinger af tacklinger, erobringer 

og parader

  Bytteregler i formationen

Målvogter  Vinkler, placeringsevne

  Kommunikation med forsvar

  Aflæse og reagere på skudmønstre

U-18

 Bevidsthed om egne spidskompetencer

 Omsætte individuelle kompetencer i  

kollektivet

 Taktisk disciplin

 Feedback og videreformidling af taktik

 Samarbejde med back

 Omstilling ved bolderobringer

 Forholde sig til angribers kompetencer

 Forholde sig til angribers kompetencer

 Samarbejde med øvrige spillere i forhold 

til taktik

 Anticipation

 Åbne for svage led hos modstandere
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Ikke mindst på dame-

siden har effekten af den 

hurtige omstilling fra for-

svarsspillet og de deraf 

følgende ”nemme mål” 

haft stor betydning for 

landsholdets resultater. 

På damesiden er det fort-

sat ambitionen at være 

verdens bedste nation 

inden for netop denne 

fase af spillet. Men også 

på herresiden tilstræber 

man et højt niveau i 

kontraspillet og ønsker 

derfor at udvikle spillere, 

som er hurtige i omstil-

lingen fra forsvarsspillet 

til spillet frem ad banen.

Kontraspil 

I dansk håndboldkultur har der i nyere tid 

været lagt stor vægt på kontraspillet. 

Træning af kontrafasen bør prioriteres 

højt i ungdomstræningen, og organiserer 

man kontratræningen på den rette måde, 

kan den give stort udbytte. Træner man 

tekniske elementer i høj fart – ofte under 

pres, udvikler spillerne deres splitvision 

og rumopfattelse og tvinges til at træffe 

hurtige beslutninger. Endelig vil der også 

være en fysisk dimension i denne form for 

træning.

Kravene i kontraspillet er, at spillerne i høj 

fart formår at holde en høj afleveringstek- 

nisk kvalitet, samtidig med at de er i stand 

til at vurdere situationer og vælge de rig-

tige løsninger, så afslutningerne falder 

med mindst muligt pres på den afslutten-

de spiller.

Langt hen ad vejen er kontraspil en 

balanceøvelse, hvor risiko og effekt skal 

afvejes i forhold til hinanden. Det ligger 

indbygget i kontrafasen, at der skal træffes 

hurtige beslutninger i høj fart, og det inde-

bærer naturligvis en risiko for at begå fejl.  

Faser i kontraspillet
Kontrafasen kan inddeles yderligere i  

følgende faser:

Første fase
Defineres her som et kontraløb, hvor 

afslutningen foregår efter en omstilling 

fra stationært forsvarsspil med max. to 

afleveringer, inden der afsluttes. Fx hvis 

modstanderen afslutter, og målvogteren 

hurtigt kaster direkte til en markspiller, der 

kommer til skud. 

Taktikken og den intuitive del af spillet 

fremad banen vil afgøre, hvem der afslut-

ter. Men oftest vil det være en stregspil-

ler eller en fløjspiller, der har overløbet 

returløbsforsvaret. Disse spillere, som 

har til opgave at stikke af sted i ”første 

bølge”, skal lære at aflæse, hvornår det er 

hensigtsmæssigt at starte omstillingen fra 

forsvar til angreb. Derved kan der hentes 

flere meter fra start, hvilket skaber en 

potentiel god chance for succes i første 

fase. Fløjspillere, som ikke nødvendigvis er 

hurtige i sprint, kan kompensere med gode 

evner til at læse spillet.

Anden fase
I anden fase af kontraangrebet vil alle seks 

angrebsspillere lægge tryk frem ad banen. 

Man søger her at udnytte, at forsvaret ikke 

når at organisere sig hensigtsmæssigt om-

kring eget målfelt, inden man kommer til 

en gunstig afslutningsmulighed i ankomst-

fasen. Denne fase kan eventuelt omfatte 

en bestemt angrebskombination, hvor man 

søger at gøre det endnu vanskeligere for 

forsvarsholdet at få etableret et velorgani-

seret forsvar.

Tredje fase
Defineres som spillet efter anden fase, hvis 

presset på modstanderens forsvar fast-

holdes. Herefter overgår spillet til 

stationært angrebsspil. 

Fjerde fase – hurtigt opgiverkast
Defineres som det spil, der praktiseres 

umiddelbart efter en scoring mod eget 

hold. I denne fase gælder de samme kom-

petencer som i de foregående tre faser. 

Idéen er at flytte bolden op på modstand-

erens banehalvdel med én aflevering til 

midten. Herefter indsættes kontraspil med 

elementer fra faserne 1.-3. Det handler 

også her om at spille sig til en gunstig 

afslutningsmulighed, inden modstanderne 

når at organisere deres forsvar. 
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overvejelser omkring 
kontratræning
I udviklingen af U-16 spillere bør man et 

stykke hen af vejen se bort fra de taktiske 

overvejelser i forbindelse med kontraspillet, 

mens man med U-18 spillere i højere grad 

kan involvere dem i de taktiske overvejelser. 

Man bør i begge aldersgrupper prioritere 

tilvejebringelse af de færdigheder, der kan 

give kontrafasen den fornødne fart og ned-

bringe de tekniske fejl.

Her bør man især have for øje, at spillerne 

er i stand til:

 hurtigt at kunne omstille sig fra for-

svarsspil til kontraspil. Her kan vigtige 

brøkdele af sekunder og meter vindes

 at kunne holde høj afleveringsteknisk 

kvalitet, selvom tempoet er højt, og 

man samtidigt skal orientere sig i rum-

met blandt med- og modspillere 

 at vælge de rigtige løsninger i spilfor-

løbet

Træning med afleveringsteknik i centrum 

foregår enten som kontraspil uden for-

svarsspillere eller som en integreret del af 

kontraøvelserne som helhed. Færdigheder 

i vurderingsspillet trænes, enten hvor 

overtallet skabes ved at overløbe spillere, 

eller hvor overtalssituationen er skabt på 

forhånd.

For at opnå det bedste udbytte af kontra-

spillet skal træneren have fokus på, at:

 spillerne orienterer sig inden boldmod-

tagelse. Hvis spillerne tidligt har en idé 

om, hvor bolden skal spilles hen, spares 

både tid og driblinger

 løbehastigheden tilpasses det afleve-

ringstekniske niveau

 løbehastigheden tilpasses udviklingen 

i spilforløbet. Akkurat som i det etable-

rede spil er temposkift et afgørende pa-

rameter. Nogle gange (fx i store overtal) 

skal tempoet ned for at øge sikkerhe-

den. Andre gange (fx ved etablering af 

overtal) skal tempoet op

 det afleveringstekniske niveau hos den 

boldbesiddende spiller sikrer, at afleve-

ringerne er brugbare  

 det afleveringstekniske niveau hos den 

boldbesiddende spiller sikrer, at denne 

har så mange løsninger som muligt at 

vælge imellem

 den boldbesiddende spiller kan vurdere 

spilforløbet under pres

 den eller de spillere, der er med i 

kontrafasen men ikke er boldbesid-

dende, kan bevæge sig hensigtsmæs-

sigt i forhold til boldholder og mod-

spillere. For det første skal de sikre den 

fornødne dybde og bredde i banen, 

så rummene og dermed mulighederne 

holdes åbne. For det andet skal de være 

i stand til at time deres løb i de frie rum 

- enten for at skabe chancer selv eller 

for at trække forsvarsspillerne væk, så 

der opstår muligheder andre steder på 

banen

 alle spillerne forstår vigtigheden af, 

at når bolden er afleveret videre til en 

medspiller, skal man hurtigst muligt 

søge en ny position, hvor man er spilbar

 spilleren med bolden på den ene side 

altid søger sin egen chance, indtil 

forsvarsspillernes aktioner gør scorings-

chancerne større hos medspillerne, men 

på den anden side også er i stand til 

at lægge præcist det pres, der gør det 

muligt at vælge andre løsninger ud fra 

forsvarsspillerens ageren

I tabellen overfor gives der eksempler på 

fokusområder i kontraspillets taktiske facet-

ter.

Udnyttelse af kontra-

spillets første fase fore-

kommer langt hyppigere 

i damehåndbold end i 

herrehåndbold. Det er 

derfor særdeles relevant 

for damespillerne (især 

spillerne i første bølge) 

at besidde gode drible-

færdigheder i høj fart og 

under pres.

Det er det naturligvis 

også for herrespillerne, 

men på herresiden søger 

man i langt højere grad 

at komme frem til gode 

muligheder i kontra-

spillet gennem afleve-

ringer og løb uden bold.
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KonTRA TAKTIsK FoKus (eKseMPleR)

 U-16

Generelt  Vurdering: Hvornår er det hen-

sigtsmæssigt at løbe kontra, og 

hvilken fase prioriteres

  Disciplin i forhold til taktik

Fløjspillere  Timing i afstik

  Bevidsthed om løbemønstre

Stregspillere  Timing i screeninger

  Samarbejde med kollektivet

Bagspillere  Bevidsthed om løbemønstre

  Agere intuitivt

  Rumopfattelse

  Situationsvalg

U-18

 Vurdering: Spil på spidskompetencer

 Afkode modstanders svage led og  

angribe dér

 Iscenesætte medspillere

 Indgå i større taktiske sammenhænge

 Indgå i større taktiske sammenhænge

 Indgå og deltage i taktiske dispositioner

 Der spilles 2 mod 1 på afgrænset 
område

 Målvogteren sætter i gang med et 
udkast

 Der løbes i høj fart
 Der veksles evt. imellem afleve-

ringer fra gulvet og hoppende
 Der indlægges evt. restriktioner ift. 

antal afleveringer

 Der spilles 2 mod 1 langs side-
linjen/afgrænset område

 Forsvaren skyder på mål og sæt-
ter dermed kontraøvelsen i gang 

 Målvogteren skal vælge imellem 
aflevering til VF eller VB.

 Øvelsen kan udvides til 3 mod 
2 ved at indsætte yderligere en 
forsvarer samt en stregspiller

 Der spilles 3 mod 2
 Efter afslutning fra kontraholdet 

bliver de to forsvarsspillere -  
sammen med en boldbesiddende 
spiller ude ved sidelinjen –nyt 
kontrahold, som skal komme til 
afslutning mod de to forsvars-
spillere i den modsatte ende osv.

 Forsvarsspillerne skal dække op 
foran 3-meterlinjen og undgå at 
dække på linje

 Kan udvides til 4 mod 3

KonTRAsPIl – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Udgangspunktet 

for arbejdet med 

færdigheder i vurderings-

spillet trænes enten, hvor 

overtallet skabes ved at 

overløbe spillere, eller hvor 

overtalssituationen er 

skabt på forhånd.
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angreb

For at optimere 

talentudviklingen og leve 

op til målsætningen om at 

udvikle ’unikke spillere’ er det 

af stor betydning, at træningen 

af individuelle færdigheder 

opprioriteres på bekostning 

af ”systemtræningen”.

En forholdsvis stor del af børnehåndbold-

træningen bør have fokus på at udvikle 

spillernes færdigheder med henblik på at 

kunne score mål. Børnene skal præsen-

teres for og træne en række forskellige 

måder at skyde og finte på, som skal gøre 

dem målfarlige. Hen af vejen skal de så 

lære også at gøre hinanden målfarlige 

ved at kunne spille sammen.

Desværre er der i Danmark en tendens 

til, at vi for meget og for tidligt lægger 

vægt på at spille sammen. Det ligger i 

vores kultur, at vi skal samarbejde. Vi ser 

måske hellere, at scoringen falder efter 

et flot gennemspillet angreb end efter en 

individuel aktion, hvor en skytte scorer fra 

11 meter.

Denne tilgang til spillet må dog ikke re-

sultere i, at vi udvikler ”boldflyttere”, som 

er verdensmestre i grundspil, men reelt 

er ufarlige på egen hånd. Konsekvensen 

bliver nemlig, at mange trænere – også for 

de yngste – sætter ”systemer” op, som 

betyder, at holdet med nogle indøvede, 

koordinerede aktioner kan skabe mål-

chancer og dermed score mål. 

Problemet med dette er, at spillerne oftest 

ikke kan gennemskue, hvad der egentlig 

sker i disse ”systemer”. Dermed udvikler 

de ikke deres spilforståelse og lærer ikke 

selv at vurdere, beslutte og handle, men 

spiller udelukkende ud fra trænerens 

instrukser.

For at optimere talentudviklingen og leve 

op til en målsætning om at udvikle ”unikke 

spillere” er det af stor betydning, at træ-

ning af individuelle færdigheder oppriori-

teres på bekostning af ”systemtræning”.

Det individuelle fokus skal også fastholdes 

i ungdomshåndbold (U-14, U-16 og U-18). 

For de 15-18-årige bør angrebstræning 

primært have til formål at udvikle den 

enkelte spillers spidskompetencer samt de 

pladsspecifikke færdigheder på spillerens 

primære spilposition. 

Spillerne skal have mange værktøjer og 

kunne benytte disse på forskellige tids-

punkter, men man bør langt hen af vejen 

tænke på at udvikle spillere, som er rigtig 

gode til udvalgte ting frem for nogenlunde 

til det hele.

Sekundært skal ungdomsspillerne videre-

udvikle deres spilforståelse gennem fortsat 

træning af perceptionsevne, rumopfattelse 

og timing samt forståelse for og anven-

delse af kollektive taktiske elementer i 

angrebsspillet.

Individuelt angrebsspil

Den individuelle angrebstræning bør være 

en betydelig bestanddel af ungdoms-

træningen, og den bør fylde mere end 

den kollektive træning. De letteste mål 

i håndbold laves på langskud og ved 

at vinde ”1 mod 1” situationer. 

Derfor bør især disse færdig-

heder trænes igen og igen og 

gerne pladsspecifikt.

Afleveringsteknik
Et højt niveau i afleveringsspillet er 

helt afgørende for alle håndbold-

spillere – uanset position. Mulighe-

derne for succes i angrebsspillet for-

ringes, hvis bare én aflevering ikke er brug-

bar for boldmodtageren. Timing og rytme i 

spillet brydes, og man kommer enten til en 

dårligere scoringsmulighed, eller man bliver 

nødt til at starte forfra med angrebsopbyg-

ningen.

Af samme årsag er træning af afleverings-

teknik fundamentet for opbygning af et 

målfarligt angrebsspil. Derfor bør denne 

del af træningen tillægges stor opmærk-

somhed, og fejlretning her er helt afgø-

rende. 

Det bør samtidig pointeres, at kvalitet er 

meget væsentlig. Korte intervaller med 

højt niveau er at foretrække. Da man skal 

undgå at overbelaste spillernes skuldre, 

bør decideret træning af afleveringsteknik 

ikke forekomme i alle træningspas.
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I lyset af ovennævnte er det vigtigt, at 

de fysiske forudsætninger er i orden. 

Det gælder udover skulderpartiet, at 

kropsstammens styrke kan bevare krop-

pens balance, når den udsættes for pres 

i afleveringsøjeblikket. Det er også af stor 

betydning, at benene har en styrke, der 

gør spilleren i stand til at modtage bolde-

ne i fart.

Fundamentet for træning af afleverings-

teknik er, at spillerne lægger et direkte 

pres på mål i afleveringsøjeblikket. Det er 

en optimal situation, hvis presset er af en 

sådan karakter og troværdighed, at den 

pressende spiller i alle aktioner både har 

mulighed for at skyde og aflevere.

Tillige er det vigtigt, at spilleren altid 

angriber et rum mellem to forsvarsspillere, 

så man aktiverer forsvarsspillerne og i den 

ideelle situation ”binder” to spillere til sig, 

inden man afleverer bolden. Af samme 

årsag skal man have for øje, at det ikke er 

boldens tempo, der flytter forsvaret rundt 

på banen. Det er de angribende spilleres 

bevægelser mod mål. Derfor er det en 

vigtig og naturlig progression i træning af 

afleveringsteknik mellem U-16 og U-18, at 

man begynder at lægge et forsvarspres på 

den afleverende spiller.   

Når man korrigerer spillere i afleverings-

øvelser bør man grundlæggende have 

sin opmærksomhed rettet mod følgende 

elementer:

 armen trækkes lige tilbage

 benene krydskoordineres

 den forreste fod og overkroppen peger 

direkte mod mål

 overkroppen trykkes let fremad i afle-

veringsøjeblikket

 skudarmen i reglen, men ikke altid, 

holdes højt, da det giver flest valgmu-

ligheder

Det er vigtigt at påpege, at den afleve-

rende spiller ligeledes skal have blik for, 

hvordan boldmodtageren kan få det op-

timale ud af afleveringen.

Når basis er på plads, 

er det vigtigt, at afleverings-

teknikken gøres pladsspecifik, 

så færdigheder, som er vigtige 

på de respektive positioner, 

opøves.  

Fløjspillere
Det er vigtigt, at fløjspillere kan aflevere 

efter et pres mellem 1’er og 2’er i forsvaret 

og efter bevægelse i dybden (udvendigt 

pres). Efter et overløbspres og efter et 

fløjkryds skal fløjspilleren desuden evne at 

aflevere både stående og hoppende.

Fløjspilleren bør også beherske forskellige 

former for indspil til stregspilleren.

stregspillere
Selv om stregspillere måske kun har 

ganske få afleveringer i en kamp, er det 

vigtigt for skolingen af stregspillerne, at de 

deltager fuldt ud i afleveringstræningen. I 

det færdige spil kan det både i kontrafase 

og i angrebsspil være af stor betydning, at 

stregspillerne kan indgå i afleveringsspillet.

Samtidigt kan det ikke afvises, at streg-

spillerne på et andet tidspunkt i håndbold-

karrieren skal kunne varetage en anden 

position på banen.

Playmakere
Boldtempoet udspringer ofte af playma-

kerens afleveringer, og derfor er det vigtigt, 

at playmakeren er bevidst om denne rolle. 

Det gælder også, når der efter pladsskifte 

i angrebsspillet kommer andre typer ind 

på denne position. Man bør især være 

opmærksom på, at store backs får slup-

pet boldene hurtigere, end de i reglen 

gør ude på kanterne, hvor trykket lægges 

anderledes. Hvis det kollektive spil bygges 

op om pladsskifte, kan det være vanskeligt 

at skelne mellem playmakere og backs, 

da alle bagspillere gerne skulle mestre de 

afleveringstyper, der listes op nedenfor.

Fundamentet for  

træning af afleverings-

teknik er, at spillerne 

lægger et direkte pres  

på mål i afleverings- 

øjeblikket.
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 VB træner afleveringer efter  

indvendigt pres

 Der afleveres både stående og 

hoppende

 PM fungerer som tilspiller

 VB træner afleveringer efter  

udvendigt pres

 Der afleveres både stående og  

hoppende

 Afleveringerne udføres med høj arm

 PM fungerer som tilspiller

 Fløjene spiller korte afleveringer 

til nærmeste back

 Backs spiller diagonalafleve- 

ringer til modsatte fløj

AFleveRIngsTeKnIK – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Backs
Følgende afleveringstyper bør trænes:

 afleveringer stående efter indvendige 

og udvendige pres

 afleveringer hoppende efter indvendige 

og udvendige pres

 back–back afleveringer, både stående 

og hoppende

 diagonale afleveringer, både stående 

og hoppende

 udspil til fløjene, både stående og hop-

pende

 indspil til stregspilleren

skudformer
Det bør være et væsentligt element i 

træningen af U-16 og U-18 spillere, at 

man hjælper dem med at udvikle deres 

skudrepertoire, både med de forskellige 

standardskud, men i endnu højere grad 

motiverer dem til at arbejde videre med 

individuelle skudformer, der kan give dem 

særegne spidskompetencer/våben, når  

de skal afslutte. 

Der har i nogle år været en tendens til, 

at skud fra gulvet er faldet ud af spillet. 

Det er dog vigtigt, at man bliver ved med 

at træne de stående skudformer som et 

væsentligt supplement til hopskud.

skudformer - bagspillere
stødkastet (eller standskuddet) kræver i 

sin grundlæggende form, at spilleren mod-

tager bolden relativt langt væk fra forsvars-

spilleren, da det som i alle skudformer er 

farten i bevægelsen, der overføres til skud-

det. Den ekstra brøkdel af tid giver sam-

tidig skytten mulighed for at se, hvordan 

forsvarsspilleren agerer. Det gælder både 

forsvarsspillerens placering, fremadrettede 

bevægelse og parademulighed. 

Afviklingen foregår både i skulder-, albue- 

og håndled. I alle tre led kan skytten 

være med til at skabe sin egen personlige 

skudafvikling.

Her er det vigtigt, at ungdomstræneren 

opmuntrer spillerne til at kæle for selv de 

mindste detaljer, da udvikling af skytter 

er et af de vigtigste elementer i talent-

udviklingen.

Når bolden forlader spillerens hånd bør 

man være opmærksom på, at jo tættere 

hånden er på forsvarsspilleren, jo mere 

åbnes der mulighed for at trække bolden 

rundt om paraderne, hvilket giver mål-

vogterne meget svære arbejdsbetingelser.

29 tekniske og taktisk aspekter - aldersrelateret træning



I underhåndsskuddet er det afgørende, 

at spillerens sidste skridt bliver forholdsvis 

langt. På den måde bliver skyttens tyngde-

punkt automatisk lavere, og dermed kan 

der komme mere fart i skuddet, da afvik-

lingen ikke udelukkende kommer til at 

afhænge af håndleddet. Derudover skal 

træneren være opmærksom på, at under-

håndsskud for alvor bliver et farligt våben, 

hvis skytten kan afvikle skuddet helt tæt 

omkring forsvarsspilleren, da det giver 

mulighed for at trække skuddet tilbage i 

målet. 

løbeskuddet er karakteriseret ved, at 

det afvikles med ”modsatte fod” forrest. 

Det kommer derfor oftest som en over-

raskelse for målmanden, der ikke forventer 

en afslutning midt i en bevægelse. Den 

specielle rytme i løbeskuddet gør, at langt 

de fleste spillere ikke kan få den samme 

fart i denne skudvariant som i det klassiske 

stødkast. Derfor afvikles det tit meget tæt 

på forsvaret og under tremeterlinjen.

skudafvikling med parallelle fødder er 

som skudvariant i familie med løbeskud-

det. Den hurtige afvikling er helt afgørende 

for skuddets succes, da et af dets fortrin 

er overraskelsen i afslutningen, både for 

forsvarsspillere og målmand. I lighed med 

løbeskuddet finder denne afslutnings-

Hele afviklingen 

af skuddet ligger i 

overkroppens forspænding 

og efterfølgende bevægelse 

fremad samt i armen. 

Af samme årsag kræver 

denne skudvariant en god 

fysik hos skytten, hvis der for 

alvor skal komme fart i 

afslutningen.
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variant også sted fra mellemdistancen  

tæt inde under forsvaret.

Efter boldmodtagelse falder skuddet på

første skridt, da skytten lige efter at have 

grebet bolden lander på parallelle fødder 

og afvikler skuddet. Det har den konse-

kvens, at hele afviklingen ligger i overkrop-

pens forspænding og efterfølgende be-

vægelse fremad samt i armen. Af samme 

årsag kræver denne skudvariant en god 

fysik hos skytten, hvis der for alvor skal 

komme fart i afslutningen.

Kringleskuddet kan udføres på flere for-

skellige måder. Det kan i den ene udgave 

læne sig op af bevægelsen i stødkastet, 

hvor venstre fod (for en højrehåndet skyt-

te) isættes på kant af forsvarsspilleren, der 

gerne vil dække skudarmen. I skudafviklin-

gen knækker skytten i en hurtig bevægelse 

i modsat retning af skudarmssiden og kan 

med den fornødne fleksibilitet i overkrop-

pen skyde rundt om forsvarsspilleren og 

eventuelt trække bolden tilbage i den side 

af målet, som paraden burde dække.

I den anden variant læner angrebsspille-

rens indledende skridtrytme sig op af 

underhåndsskuddets, hvor det sidste skridt 

bliver relativ langt. I det øjeblik skytten 

eventuelt får forsvarsspilleren med ned for 

at lægge parade, knækker skytten i en hur-

tig bevægelse og kan, hvis den indledende 

skudfinte har været troværdig, stort set 

skyde i hele målet.     

       

Specielt hvis skytten 

i forvejen har et våben 

i underhåndsskuddet, kan 

denne skudform være et 

spændende alternativ, da 

det kan få forsvarsspilleren 

til at ”overdække” 

skudarmssiden.

Hopskuddet har utallige varianter. Skud-

det kan afvikles på første, andet og tredje 

skridt, men som U-16 og U-18 træner skal 

man være opmærksom på at begrænse 

spillernes skridt med bolden, da man på 

højeste niveau sjældent får lov til selv at 

bære bolden op i fart. Det kræver i træ-

ningssituationen et stort fokus på timing, 

både hos den afleverende spiller og hos 

skytten.

Bolden kan desuden - helt simpelt opstil-

let - slippes på tre forskellige tidspunkter 

i hoppet, på vej op, på toppen og på vej 

ned. Hvornår de forskellige muligheder skal 

benyttes, afhænger helt af den enkelte 

situation og ikke alene af skyttens forud-

sætninger, men i lige så høj grad af for-

svarsspillerens ageren i forhold til skytten. 

Da skytten samtidig kan vælge enten at 

skyde over eller rundt om forsvarsspilleren, 

er kombinationsmulighederne som tidlige-

re nævnt mangfoldige.

Det er trænerens opgave at bevidstgøre 

spillerne om de forskellige varianter, som 

hopskuddet rummer, så den enkelte skytte 

bliver i stand til at reflektere over sine 

egne muligheder i den givne situation.

Hopskud med afsæt på modsatte fod 
er en ikke særlig anvendt variant. Denne 

skudform bliver i reglen benyttet, når der 

indtræffer uforudsete omstændigheder i 

spillerens bevægelse frem mod skudafvik-

lingen, der ikke gør det muligt at sætte af  

i en krydskoordinering. Desuden anven-

des skudformen i gennembrudsaktioner, 

hvor det oftere ses, at spillerne sætter af 

på modsatte fod.

Da springhøjden sjældent er den samme, 

skal træneren være meget opmærksom på, 

at spilleren er i stand til at bruge skud-

armen til at forøge sin opdrift. 

Hopskud med lav armføring er en 

videreudvikling af underhåndsskuddet. 

Bevægelsen frem mod skudafviklingen er 

den samme som i et almindeligt hopskud, 

men i stedet for at skyde fra højt leje 

føres armen ned og rundt om kroppen 

på forsvarsspilleren. Det, at der skydes 

forbi paraderne og rundt om kroppen på 

forsvarsspilleren, gør det muligt at skyde i 

hele målet, men samtidig taber skytten en 

del af kontrollen over skuddets placering, 

da bolden slippes langt væk fra kroppen.

Helt generelt er det af stor betydning for 

udviklingen af U-16 og U-18 spillernes 

Det er trænerens 

opgave at bevidstgøre 

spillerne om de forskellige

 varianter, hopskuddet 

rummer, så den enkelte 

skytte bliver i stand til at 

reflektere over sine egne 

muligheder i den 

givne situation. 
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skudpotentiale, at der arbejdes med at 

kunne kontrollere bolden så langt væk fra 

kroppen som muligt. Fra distancen giver 

det spillerne mulighed for at skyde rundt 

om kroppen på forsvarsspillerne, og på 

nærskud at skytterne kan skyde forbi mål-

manden, hvilket nogle gange kun er muligt 

med strakt arm.

 

Med hopkringlen er man ude i en efter-

hånden sjældent set skudvariant, men den 

bør alligevel have bevågenhed, da den for 

nogle spillere kan blive en afgørende spids-

kompetence. Den første bevægelse ligner 

den tilsvarende i det stående kringleskud, 

men som navnet siger, hopper skytten i 

en knækbevægelse forbi forsvarsspilleren. 

Hoppet giver angrebsspilleren en brøkdel  

af et sekund længere tid til at se på mål-

mandens bevægelse, inden bolden for-

lader spillerens hånd.

Hopskud med samlet afsæt kræver en 

god springstyrke og spændstighed hos 

skytten, hvis afslutningen skal have værdi. 

Ved at gå i ned i knæene for at skabe 

forspænding og ved at trække med armene 

i afsættet kan angrebsspilleren, uden at 

løbe ind i bolden som ved det almindelige

hopskud, skabe en skudmulighed tæt 

under forsvaret.

Skudformer – fløjspillere
Hvis fløjspillere skal opnå en optimal  

scoringsmulighed, skal forarbejdet inden 

boldmodtagelse gøres ordentligt. Det er 

vigtigt, at fløjspilleren er i bevægelse mod 

stregen, når bolden modtages. På den 

måde kan fløjspilleren opnå så god vinkel 

som muligt, få god rytme i sin bevægelse 

og opnå et optimalt opspring, der gør be-

tingelserne for en ordentlig afslutning 

gode.

Præcis som med hopskytter fra distan-

cen er fløjspilleres variationsmuligheder 

i afslutningerne nærmest uendelige. Når 

man træner U-16 og U-18 spillere bør 

man, udover at give fløjspillere frihed til at 

lege med trickskud, lære dem at skyde på 

forskellige tidspunkter i springet og være 

opmærksomme på følgende pointer:

De ældste ungdomsspillere skal lære at 

holde fokus på scoringseffektiviteten, ellers 

bliver der meget tid på bænken i de første 

seniorår, hvor fokus på resultatet alt andet 

lige er større, og kampen om spilletid i 

reglen er hårdere. Derfor skal fløjspillerne 

gerne have nogle sikre grundskud, der 

giver et stabilt bundniveau. 

Det er vigtigt, at man som 

udgangspunkt lærer spillerne at 

springe opad i stedet for fremad. 

Balancen i kroppen bliver bedre, 

man holder flere skudmuligheder 

åbne, og især fløjspillere, der er 

mindre end målvogteren, undgår 

at blive låst/lukket i sin bevægelse 

over for målvogteren.

Flere af de samme overvejelser går igen, 

når man skal lære spillerne at holde armen 
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I duellen med 
målvogteren skal 

stregspillerne være meget
opmærksomme på, at de ikke 

låser sig selv. Afslutninger 
til skudarmssiden er de 

afslutninger, målmændene 
har lettest ved 

at redde.

højt i indspringet. Den høje arm sikrer og-

så, at mange skudvarianter kan komme i 

spil sent i afviklingen. Fx kan både mulig-

heden for skud til langt hjørne og for 

knækskud indenom holdes åben i længere 

tid, hvis armen holdes højt.

Endelig bør spillerne optrænes i at have 

”is i maven”. Med det menes, at duellen 

mellem fløjspiller og målvogter ofte bliver 

en kamp på tålmodighed, hvor den, der 

først gør sit udfald, taber duellen. Afslører 

fløjspilleren sin intention for tidligt, kan 

målvogteren lukke rummet. Foretager mål-

vogteren udfaldet for tidligt, kan fløjspille-

ren lægge bolden ind der. Spilleren skal 

altså ikke træffe beslutning om afslutnings-

variant, før de har vurderet situationen.

skudformer – stregspillere
Stregspillere er ofte under et større eller  

mindre fysisk pres, når de afslutter. Derud-

over er der mange forskellige vinkler, 

hvorfra afslutningerne kan falde. Endelig 

afhænger stregspillerens muligheder ofte 

af dennes fysiske forudsætninger samt 

evne til at skabe gode arbejdsbetingelser 

for sig selv inden boldmodtagelsen.

Derfor kan man ikke komme med snævre 

retningslinjer for stregspillernes afslutnin-

ger, men man kan i skolingen af streg-

spillernes skudkompetencer med fordel 

bevidstgøre dem om følgende aspekter:

Stregspilleren skal altid forsøge at være i 

bedst mulig balance ved boldmodtagelse, 

uanset det fysiske pres stregspilleren ud-

sættes for. Det giver mulighed for at opnå 

et bedre afsæt og i det hele taget at kom-

me til en fornuftig afslutning. Balancen 

opnås bedst med let bøjede ben og en let 

foroverbøjet krop.

Spilbarheden øges, hvis stregspilleren med 

den ene hånd kan signalere, hvor bolden 

ønskes modtaget. Den anden arm/hånd 

kan anvendes til beskyttelse mod forsvars-

spillerens tackling. Det betyder samtidig, 

at det er nødvendigt at mestre enhånds-

gribning med både højre og venstre hånd, 

ligesom en basis skudformåen med ”mod-

satte” hånd, kan være et vigtigt våben.

Da stregspilleren oftest vil have ryggen 

eller siden mod mål ved boldmodtagelse, 

kræves ofte en rotationsbevægelse af 

kroppen forud for skuddet. Der er størst 

mulighed for succes med rotationen, hvis 

stregspilleren er i let bevægelse til den ene 

side, når bolden gribes. På den måde kan 

angriberen bedst fornemme, hvor forsvars-

spilleren har vægten placeret. Desuden 

er en kraftfuld rotation afhængig af, at 

stregspillerens tyngdepunkt er relativt lavt, 

da et sådant udgangspunkt gør forspæn-

ding mulig. Endelig bør stregspilleren være 

opmærksom på, hvilken side der roteres til 

i forhold til skudvinkel og skudarm.

Afsættet er af stor betydning for streg-

spilleren, idet det kan give lidt ekstra tid til 

afslutningen. Da det fysiske pres er stort 

og afslutningsvinklerne forskellige, er det 

vigtigt, at alle afsætsmuligheder trænes. 

Det gælder også afsæt på ”modsatte” ben 

og tofodsafsæt.

I duellen med målvogteren skal stregspille-

ren være meget opmærksom på ikke at 

låse sig selv. Afslutninger til skudarmssiden 

er de afslutninger, som målmænd har let-

test ved at redde. Derfor skal man træne 

stregspillere i andre varianter.

Stregspilleren 

skal altid forsøge 

at være i bedst mulig 

balance ved boldmod-

tagelse uanset det 

fysiske pres, streg-

spilleren udsættes 

for.
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Finter
Formålet med en finte er overordnet at få 

modstanderen til at tro, at man foretager 

én handling for i stedet at foretage en 

anden.

I den optimale udførelse vil angrebsspil-

leren udspille sin direkte modstander og 

komme til en oplagt scoringsmulighed. 

Som minimum bør angrebsspilleren med 

finten kunne komme på kant af sin egen 

forsvarsspiller, trække opbakning og der-

med skabe en overtalssituation. Jo mindre 

plads den fintende spiller bruger, jo mere 

plads er der til at udnytte overtallet. 

Fintespillet virker som et forsømt område, 

eftersom det for mange spillere er svært 

at vinde ”1 mod 1” situationerne. Derfor 

bør fintetræningen have en central plads 

i U-16 og U-18 træningen og indeholde 

standardfinterne. Det er dog vigtigt, at der 

gøres plads til videreudvikling og finpuds-

ning af spillernes personlige finter.

Hvis angrebsspilleren skal udspille sin 

direkte modspiller med en finte, skal han 

være i besiddelse af den fornødne:

 balance i kroppen og styrke i benene

 teknik til at udføre finten optimalt

 vilje til at ville vinde duellen med  

forsvarsspilleren

 evnen til at finde idealafstanden i 

forhold til forsvarsspilleren 

 evnen til at angribe et rum og ikke 

direkte på forsvarsspilleren

 evnen til at udføre et temposkifte  

i finten

 evnen til at gå skarpt forbi forsvars-

spilleren

 evnen til at aflevere bolden,  

hvis forsvaret bakker op

Balance og styrke opnås primært via styr-

ketræning, sekundært gennem den funk-

tionelle træning af finterne, hvor mange 

gentagelser bibringer både rytme, balance 

og fortrolighed med bevægelserne. 

Når teknikken i finterne trænes, skal man 

generelt være opmærksom på, at spillerne:

 modtager bolden i fart

 finder idealafstanden i forhold til  

forsvarsspilleren 

 angriber et rum og ikke direkte på  

forsvarsspilleren

 udfører et temposkifte i finten

 går skarpt forbi forsvarsspilleren

 er i stand til at aflevere bolden, hvis 

forsvaret bakker op

”Hvor der er vilje er der vej”, og det gælder 

bogstavelig talt i fintespillet. Angrebsspille-

ren skal være villig til at ofre sig i finte-

spillet, hvis duellerne skal vindes med mål, 

overtal og eventuel følgestraf for modstan-

deren til følge. Her er det vigtigt, at man 

vænner ungdomsspillerne til den fornødne 

hårdhed i ”1 mod 1” spillet fx ved at lægge 

konkurrencer ind i træningen. 

De standardfinter, som alle spillere bør 

arbejde med, er oplistet i det følgende. 

Finterne beskrives med udgangspunkt i en 

højrehåndet angrebsspiller. For venstre-

håndede spejlvendes indholdet i finterne.

Tre-skridtsfinten
(1) Der løbes hårdt på kant af forsvars-

spilleren, (2) med et hårdt tryk på venstre 

fod (1. skridt) påbegyndes et skarpt ret-

ningsskifte, (3) højre fod føres skråt bagud 

og væk fra forsvarsspilleren (2. skridt), (4) 

venstre fod føres direkte frem mod mål tæt 

forbi forsvarsspilleren (3. skridt). 

Den venstre arm/hånd benyttes til at be-

skytte sig imod forsvarsspillerens tackling

Radjenovic-finten
(1) Der løbes hårdt på indersiden af 

forsvarsspilleren, (2) med et hårdt tryk på 

højre fod (1. skridt) begyndes et skarpt 

retningsskifte, (3) vægten forskydes nu 

over på venstre fod samtidig med, at 

venstre arm/hånd beskytter mod forsvars-

spillerens tackling. (4) Højre arm/hånd 

med bolden føres nu henover forsvarsspil-

lerens tacklende arme og højre skulder, (5) 

venstre fod forbliver i gulvet tæt på siden 

af forsvarsspilleren (2. skridt), (6) mens 

vægten forskydes til højre fod føres den 

venstre fod naturligt fremad mod mål (3. 

skridt).

Alternativt kan Radjenovic-finten udføres, 

hvor (1) + (2) ligner det ovenfor beskrev-

ne, men i (3) sættes der af på begge fød-

der samtidig med, at venstre arm/hånd 

beskytter mod forsvarsspillerens tackling. 

Punkt (4) ligner også den ovenstående 

beskrivelse, men i (5) føres højre fod i 

springet bagom den venstre fod og sættes 
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i gulvet umiddelbart inden den venstre, og 

der fortsættes naturligt frem imod mål.

Rullefinten
(1) Der løbes hårdt på indersiden af for-

svarsspilleren. Det er vigtigt, at man får 

flyttet forsvarsspilleren, så dennes vægt 

lægges over på det ene ben, (2) der læg- 

ges et hårdt tryk med højre fod (1. skridt),  

(3) venstre fod holdes i gulvet, og nu fore-

tager angrebsspilleren en rotation højre 

rundt om sin egen akse, (4) højre fod 

sættes i gulvet tæt på siden af forsvars-

spilleren (2. skridt). Mens vægten forsky-

des til højre fod, føres venstre fod natur-

ligt frem imod mål (3. skridt).

Alternativt (1) løbes der hårdt på ydersi-

den af forsvarsspilleren, (2) idet venstre 

fod sættes hårdt i gulvet stoppes der 

kraftigt op, (3) der laves en piruette på 

venstre fod, (4) højre fod sættes i gulvet 

skråt bagud og væk fra forsvarsspilleren, 

(5) venstre fod sættes som tredje skridt i 

gulvet tæt forbi forsvarsspillerens indven-

dige side.

Skudfinter med efterfølgende  
gennembrud
Princippet bag skudfinter er, at angrebs-

spilleren på første eller andet skridt ud-

fører en skudtrussel (stødkast, løbeskud, 

underhåndsskud eller hopskud), og 

derefter – eventuelt ved hjælp af en drib-

ling - udfører et kombineret retnings- og 

temposkift, der snyder forsvarsspilleren.

Skudfinter med efterfølgende skud
En anden form for skudfinte er, når man 

agerer et skud på et bestemt område 

omkring forsvarsspilleren. Når forsvareren 

dækker dette område, ændres armførin-

gen, så skuddet i stedet gennemføres i et 

andet område omkring forsvarsspilleren. 

Fx markeres en skudtrussel i lavt leje, 

men herfra føres armen op til et skud 

over hovedet på forsvarsspilleren. Igen er 

det altafgørende, at skudfinten udføres 

troværdigt.

Hvis skudfinterne skal have succes, er det 

altafgørende, at skudfinten udføres med 

stor troværdighed. Hvis der sjuskes med 
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 VB afleverer til PM samtidig med, 

at der trækkes bredt

 PM skal finte sig forbi forsvars-

spilleren

 Kan også trænes mod en højt 

placeret forsvarsspiller

 Kan trænes på andre positioner

 Centerkryds efterfulgt af back-

back aflevering.

 VB modtager back-back afleve-

ringen og finter sig forbi for-

svarsspilleren 

 Kan også trænes mod en højt 

placeret forsvarsformation

 VB skal komme på kant af forsvars-

spilleren via en finte og vælge mel- 

lem afslutning eller viderespil til 

fløjspiller

 Kan evt. startes med krydsspil eller 

andre åbninger

 Kan evt. udbygges med viderepres 

til modsatte side, hvis der ikke 

skabes chancer i første omgang

FInTeR – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

denne del af finten, får man ikke forsvars-

spillerens vægt forskudt, og dermed ska-

bes der heller ikke et forspring i forhold til 

forsvarsspilleren.

Forfinter
I modsætning til de ovenstående finter er 

forfinterne defineret ved at foregå uden 

bold, umiddelbart inden boldmodtagelse 

finder sted. Derfor stiller forfinterne store 

krav til samarbejdet mellem den, der afle-

verer bolden, og den der skal modtage 

den. Timing og indbyrdes forståelse mel-

lem spillerne skal være på et højt niveau, 

hvis forfinterne skal lykkes. 

Den, der afleverer bolden, skal være i 

stand til at læse rytmen i medspillerens 

bevægelse, især omkring retningsskiftet, 

så bolden bliver sluppet på det helt rigtige 

tidspunkt. Det betyder i praksis, at den, 

der skal lægge afleveringen, ofte skal 

ændre sin afvikling af kastet en lille smule: 

Nogle gange skal bolden slippes hurtigt, 

andre gange skal der holdes lidt på den. 

For den spiller, der skal udføre forfinten  

og modtage bolden, gør flere ting sig 

gældende:

 Spilleren skal kunne læse rytmen i med-

spillernes bevægelser frem til forfinten, 

så timingen af denne bliver optimal. 

 Selve forfinten skal sættes ind med et 

hårdt retningsskift, så angrebsspilleren 

får et forspring til forsvarsspilleren

 Forfinten skal udføres i den rette af-

stand til forsvarsspilleren. Kommer  

angrebsspilleren for tæt på, kan bold-

modtagelsen blive vanskeliggjort. Hvis 

spilleren udfører den for langt væk fra 

forsvarsspilleren, aktiverer man ikke 

denne

 Afhængigt af situationen (skud, finte, 

aflevering) skal spilleren ved boldmod-

tagelse i den ideelle situation kunne af-

vikle et kast på første skridt eller være i 

stand til at gå direkte mod mål, så der 

ikke bliver brugt for meget plads.

Backens afløbsfinte er en af de mest 

anvendte forfinter. Efter et bredt pres på 

modsatte back holder playmakeren bolden 

en lille smule. Den back, der skal mod-

tage bolden, løber hårdt mod rummet 

på indersiden af forsvarsbacken, og han 

modtager bolden en lille smule skråt forfra. 

Idet backen modtager bolden med højre 

fod forrest fra playmakeren, foretages 
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”Vurderingsspil” er 

et begreb, som i de 

senere år har vundet 

indpas på herresiden. 

På damesiden taler 

man tilsvarende om 

”situationsvalg”.

Vi har valgt at an-

vende begrebet

”vurderingsspil”, 

da det efter alt at 

dømme er det mest 

udbredte af de to.

et skarpt retningsskift udefter. Dermed 

bliver første skridt, når venstre fod sættes 

i gulvet udefter i banen, andet skridt når 

højre fod placeres tæt op af forsvarsspille-

rens yderside, tredje skridt når venstre fod 

sættes i gulvet pegende mod mål.

vurderingsspil – situationsvalg
I håndboldspillet skal man foretage en lang 

række vurderinger og valg på meget kort 

tid under påvirkning af mod- og medspille-

res aktioner og sandsynligvis også andre 

forstyrrende faktorer.

Det er af meget stor betydning for talen-

tets mulighed for at udvikle sig som top-

spiller, at perceptionsevnen opøves i pro-

cessen: At observere, vurdere, beslutte 

og handle herudfra bør ske så hurtigt, 

effektivt og fejlfrit som overhovedet muligt.

Denne evne kan trænes og udvikles, og 

dette kan gøres ved at sætte spilleren i  

nogle spilsituationer med få - og senere 

flere og flere – variabler, som spilleren 

skal løse bedst muligt. 

Formålet med vurderings-

spillet er, at angrebsspillerne 

i overtalssituationer trænes i 

at vælge den rigtige løsning, så 

der er mindst muligt pres 

på den afsluttende spiller. 

Ungdomsspillernes evne til at vurdere 

korrekt mellem forskellige løsningsmulig-

heder i angrebsspillets overtalssituationer 

er udgangspunktet, men succeskriteriet 

er i første omgang ikke om den givne spil-

sekvens udmønter sig i en scoring, men 

derimod at spillerne i kraft af de valgte 

løsninger kan sikre, at der afsluttes på den 

bedste afslutningsmulighed i spilforløbet. 

I sidste ende bør tilegnelse af de fornødne 

kompetencer resultere i den højst mulige 

scoringsprocent i overtalssituationer.

Når man træner vurderingsspil med ung-

domsspillere, er overtallet skabt i øvelsen 

på forhånd. Det har den konsekvens, at 

det er løsningen af den konkrete spil-

sekvens, der er i centrum og ikke etab- 

lering af overtalssituationen. Det betyder 

imidlertid, at vurderingsspillet er uløseligt 

knyttet til andre dele af angrebsspillet, fx 

kryds- eller presspil (se nedenfor), hvor 

det at kunne træffe den rigtige beslutning

er en integreret del af øvelserne. En natur-

lig progression fra U-16 til U-18 niveau 

kunne være, at man går fra en vekselvirk-

ning mellem disse elementer i angrebs-

spillet til en kombination af begge i sam-

me træningsøvelse.

Når man er boldbesiddende spiller i en 

overtalssituation, vil man stå over for en 

række forskellige muligheder. Udfordringen 

er at foretage den korrekte vurdering af 

situationen og derefter træffe det rigtige 

valg. Udgangspunktet for boldholderen 

vil ofte være, at han i vurderingsøjeblikket 

skal vælge mellem skud/gennembrud el-

ler viderespil til den medspiller, der i den 

konkrete spilsituation kan gøre brug af 

bolden. 

Det er vigtigt at fastslå, at skud-brud– 

viderespil ikke er en tilfældig, men derimod 

en prioriteret rækkefølge. Hvis man skal 

opnå den nødvendige skarphed i angrebs-

spillet, skal den boldbærende spiller selv 

være en trussel ellers aktiveres forsvaret 

ikke i tilstrækkelig grad.

Samtidigt er det helt afgørende, at man 

som træner ligeledes har fokus på med-

spillernes bevægelser uden bold, da de 

også skal vurdere deres aktion i forhold 

til boldholder og forsvarets reaktion og 

derigennem træffe en beslutning med det 

mål, at de hver især bringer sig i den mest 

fordelagtige position i forhold til den kon-

krete spilsekvens.

I U-16 og U-18 træning af vurderingsspil 

bør man i fejlretningen af spillerne især 

være opmærksom på, at:

 den boldbesiddende altid løber i et 

rum mellem to forsvarsspillere og altid 

søger sin egen chance, indtil forsvars-

spillernes aktioner gør en medspillers 

mulighed bedre

 det afleveringstekniske niveau hos den 

boldbesiddende spiller sikrer, at afleve-

ringerne er brugbare for medspillerne

 det afleveringstekniske niveau hos den 

boldbesiddende spiller sikrer, at denne 
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 Centerkryds i højre side med 
efterfølgende 3:2 spil i venstre 
side

 Evt. må VB, VF og stregspiller kun 
bruge en aflevering før afslutning

 Forsvarsspillernes højde og dybde 
kan reguleres

 Fløjkryds hvor PM ”henter” bolden.

 PM vælger mellem aflevering til VB 
eller VF afhængigt af fløjforsvarerens 
placering og aktion

 VB eller VF afslutter eller afleverer 
alternativt til den bedre placerede 
medspiller (højest én aflevering)

 Forsvarsspillernes højde og dybde 
kan reguleres

 Kan evt. udbygges med en streg-
spiller og en ekstra forsvarsspiller,  
så vurderingssituationen bliver  
mere kompleks

 4:3 spil hvor angriberne skal 
komme til fri afslutning

 Forskellige pres- og afslutnings-
muligheder

 Udføres med og uden screenin-
ger fra stregspilleren

 Fokus på at fastholde presset 
indtil den rigtige chance opstår

Eks.1 Eks.2 Eks.3

vuRdeRIngssPIl – øvelseseksempler

har så mange valgmuligheder som 

muligt i spilforløbet

 den boldbesiddende spiller kan vurdere 

spilsekvensen korrekt under pres

 medspillerne kan agere hensigtsmæs-

sigt i forhold til såvel boldholder som 

forsvarsspillere. Det drejer sig for det 

første om at have den nødvendige 

dybde i banen i forhold til forsvarsspil-

lernes placering, for det andet at man 

får timet løbet mod de rigtige rum i det 

fornødne tempo

For stregspillerens vedkommende gælder 

det om at være i stand til at vælge mel-

lem ryk for at modtage bolden, ryk for at 

aktivere forsvaret og skabe frie rum andre 

steder på banen eller en screening. 

Fløjspillerens opgave er ofte at få timet sit 

tilløb i forhold til boldmodtagelsen frem 

mod en afslutning.

Da evnen til at læse spillet og vurdere 

spilsituationer ikke kan overvurderes, 

bør opmærksomheden fra U-16 og U-18 

trænere ikke alene være på dette aspekt, 

når det trænes isoleret. Det bør tillige være 

genstand for fejlretning i andre sammen-

hænge af træningen, fx i spiltræning.

For stregspillernes 

vedkommende gælder det 

om at være i stand til at 

vælge mellem ryk for at 

modtage bolden, ryk for at 

aktivere forsvaret og skabe 

frie rum andre steder 

på banen eller 

screeningen. 

38 AldersrelAteret træning - tekniske og tAktisk Aspekter



Det simple 

angrebsspil kan også 

tage afsæt i en screening. 

Russerscreeningen er nok 

det bedste eksempel. 

Et succesfuldt angrebsspil er 

således ofte afhængigt 

af screeningsfærdigheder 

hos den enkelte 

spiller.

Kollektivt  
angrebsspil

Når man taler om kollektivt angrebsspil, 

handler det om nogle aftalte, koordinerede 

og taktiske handlingsmønstre, hvor hele 

holdet er involveret i den forstand, at de 

er bevidste om, hvad der sker med henblik 

på at overspille modstandernes forsvar 

og komme frem til en god afslutnings-

mulighed.

Det kollektive (eller holdtaktiske) angrebs-

spil vil typisk være bygget op omkring 

screeningsspil, presspil, krydsspil og/eller 

overgangsspil, som igen kan sammen-

sættes i angrebskombinationer i et utal 

af varianter.

I et talentudviklingsperspektiv er det pri-

mære formål, at de 15-18-årige opnår et 

grundlæggende kendskab til og erfaringer 

med disse fire typiske former for angrebs-

spil.

screeningsspil
Formålet med screeningsspillet er, at den 

screenende spiller både teknisk og fysisk 

er i stand til ved hjælp af screeningen en-

ten at skabe en overtalssituation for det 

angribende hold eller at tiltrække sig så 

stor opmærksomhed fra forsvarsspillernes 

side, at der bliver skabt anvendelige an-

grebsmuligheder andre steder på banen.

Screeningsspillet spiller en helt central rolle 

i angrebsspillet, da det kollektive spil ofte 

tager udgangspunkt i én eller flere scree-

ninger, når man forsøger at komme frem til 

en god afslutningsmulighed. For det meste 

er både pres-, kryds- og overgangsspil 

kædet tæt sammen med en screening fra 

en stregspiller.

Ligeledes kan det simple angrebsspil tage 

afsæt i en screening. Russerscreeningen er 

nok det bedste eksempel. Et succesfuldt 

angrebsspil er således ofte afhængigt af 

screeningsfærdigheder hos den enkelte 

spiller.

Grundlaget for træning af ungdomsspille-

res evner som screeningsspillere er, at en 

god screening ikke er en enkelt spillers 

værk, men et samarbejde mellem minimum 

to spillere. Medspillerne skal trænes i deres 

del af samarbejdet, hvis screeningen skal 

lykkes. Oftest er der tale om, at der først 

skal være skabt plads for screeningen, in-

den den sættes, og at det er medspillerne, 

der har ansvaret for dette.

Når det gælder ungdomsspillere i U-16 

og U-18 alderen, skal alle trænes i scree-

ningsspil. Specielt i overgangsspillet er det 

helt afgørende, at den indløbende spiller 

er fortrolig med screeningsspillet, ellers 

mister overgangsspillet en stor del af sin 

værdi. Desuden skal de fysiske forudsæt-
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 Stregspilleren sætter screeninger 

både indvendigt og udvendigt på 

forsvarsspilleren

 VB skal komme til afslutning vha. 

screeningen

 Kan trænes på alle positioner

 Forsvarsspillerens placering kan 

varieres (højt/lavt)

 PM fungerer kun som tilspiller

 Der spilles 2 mod 2

 Stregspilleren sætter screeninger 

både indvendigt og udvendigt på 

forsvarsspilleren

 VB vælger mellem skud og indspil 

(studs, højt leje, rundt om kroppen 

etc.)

 Kan trænes på alle positioner

 Forsvarsspillernes placering kan  

varieres (højt/lavt)

 Kan evt. udbygges med viderespil til 

PM, som kan spille stregspilleren

 To angrebsspillere presser ud-

vendigt og må søge skud eller 

gennembrud

 Stregspilleren kan sætte indven-

dige screeninger med mulighed 

for at modtage indspil

 Kan trænes på alle positioner

 Forsvarsspillernes placering kan 

varieres (højt/lavt)

scReenIngssPIl – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

ninger forbedres gennem kropsstamme-, 

stabilitets- og styrketræning.

Screeningsspil kan anvendes både over for 

lavt og højt placerede forsvarsformationer. 

Jo højere i banen forsvaret agerer, desto 

vanskeligere bliver selve screeningsspillet. 

Det skyldes primært, at forsvarsspilleren 

i de højt placerede formationer har mere 

rum at bevæge sig i og derfor har større 

muligheder for at bevæge sig fri af scree-

ningen.

 

I U-16 og U-18 træningen er det den 

tekniske udførelse af screeningen, der er 

i centrum for spillerne. Fokus i træningen 

bør lægges på, at:

 screeningsspilleren ikke ”løber” sin 

screening ind på forsvarsspilleren, men 

”sætter” sin screening

 screeningsspilleren sænker sit tyngde-

punkt i screeningsøjeblikket og arbejder 

med en bredstående benstilling. Det 

giver bedre balance for stregspilleren 

og gør det sværere for forsvarsspilleren 

at komme rundt om screeningen

 screeningsspilleren timer sin scree- 

ning korrekt. Screeningen skal ”sættes” 

i det øjeblik, forsvarsspilleren vil skifte 

retning. På den måde stopper scree-

ningen forsvarsspillerens bevægelse 

på det punkt, hvor han er længst væk 

fra sin optimale placering. Desuden er 

det der, hvor der skabes mest rum til 

stregspilleren

 screeningsspilleren kan holde sin 

screening ”den nødvendige tid”, der 

gerne skulle være yderst minimal for at 

undgå, at der dømmes fejlscreening. 

Det understreger yderligere vigtigheden 

af den korrekte timing 

 én eller flere medspillere får aktiveret 

forsvarsspillerne og skabt plads til 

screeningsspilleren i screeningsøje-

blikket. Denne del af samarbejdet er 

helt afgørende, da en screening kun 

kan sættes på en forsvarsspiller, der  

er i bevægelse

U-16 og U-18 spillere bør trænes i følgen-

de screeningsformer: indvendige screenin-

ger, udvendige screeninger, russerscree-

ninger og frontscreeninger.

I U-16 og U-18 

træningen er det den 

tekniske udførelse af 

screeningen, der er i 

centrum for spillerne, 

hvad enten der trænes 

screeninger overfor defen-

sive eller offensive 

forsvarsspillere
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Presspil
Formålet med presspillet er, at to eller flere 

spillere i kraft af deres individuelle finter, 

afleveringsteknik, screeningsfærdigheder 

og presspilsbevægelser er i stand til enten 

at skabe en overtalssituation eller få for-

svaret presset så langt tilbage, at en god 

skudmulighed opstår.

Presspil har mange udtryk, og det kan 

gøres mere eller mindre sammensat og 

kompliceret. I sin enkleste form kan to 

angrebsspillere udføre presspillet, men 

omvendt kan det også involvere samtlige 

angrebsspillere i en mere kollektivt koor-

dineret aktion. Jo flere spillere presspillet 

involverer, jo større krav stiller det til an-

grebsspillernes spilforståelse og timing. 

Fordringerne til spillerne bliver endnu stør-

re, hvis der er en eller flere screeninger 

med i presspillet.

Når man træner U-16 og U-18 spillere, 

er det vigtigt, at man ikke komplicerer 

tingene, før de basale færdigheder hos 

spillerne er på plads. Hvis presspillet skal 

lykkes på den lange bane, skal spillerne 

have mange gentagelser i presspillets 

simpleste form, hvor få spillere er involve-

ret i øvelserne. Derigennem får spillerne 

mange aktioner, mange boldberøringer 

og mange relevante bevægelser, der giver 

dem tryghed i en senere kampsituation, 

hvor presset på dem er større.

Hvis formålet med presspillet skal op-

fyldes, er det en helt grundlæggende 

forudsætning, at der et eller andet sted 

på banen skabes et overtal, hvor en 

angrebsspiller kommer på kant af en 

forsvarsspiller og får aktiveret den næste 

forsvarsspiller i en opbakning. Det betyder 

naturligvis, at jo bedre spillerne er i ”1 

mod 1” situationerne, jo nemmere skaber 

man overtallet. Er man i den situation, at 

spillerne ikke kan ”sætte” deres direkte 

modstander, kan overtallet skabes ved 

hjælp af en screening.

Som træner for U-16 og U-18 hold bør 

man i udviklingen af spillerne især fokusere 

på, at:

 én angrebsspiller kan finte sig på kant 

af sin direkte forsvarsspiller ved anven-

Jo bedre 

spillerne er i mand-

mand duellerne i 

presspillet, 

jo nemmere 

skaber man 

overtallet.
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 Presspil 2 mod 2, hvor angriberne 

skal søge at komme på kant af 

forsvarsspillerne

 Efter pres skal angriberne hurtigst 

muligt indtage en gunstig posi-

tion, således presset kan holdes

 Kan trænes på alle positioner

 Kan udbygges til 3:3 eller 4:4

 Presspil 3 mod 3 med en stregspiller

 Bagspillerne skal søge at komme på 

kant af forsvarsspillerne

 Stregspilleren skal søge at ’skære 

forsvaret over’

 Kan evt. udføres med en over-

gangsspiller frem for en fast streg-

spiller

 Kan trænes på alle positioner

 Kan udvides til flere spillere

 2 angribere mod 3 forsvars-

spillere.

 Angrebsspilleren skal finte sig på 

kant og afslutte eller få den næste 

forsvarspiller til at bakke op

 Forsvarsspillernes placering kan 

varieres (højt/lavt)

 Kan trænes på alle positioner

 Kan udvides til flere spillere

PRessPIl – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

Stregspilleren skal 

lære at læse det 

etablerede presspil og 

dermed blive i stand til 

at sætte screeningerne 

på de rigtige steder på 

de rigtige tidspunkter.

delse af mindst mulig plads og derigen-

nem skabe overtallet. Alternativt kan 

overtallet etableres ved at få forsvaret 

til at bevæge sig uhensigtsmæssigt – 

oftest ved en tidlig opbakning

 de øvrige angrebsspillere i høj fart kan 

løbe direkte på rummene mellem for-

svarsspillerne og ved boldmodtagelse 

kan vælge korrekt mellem afslutning el-

ler opretholdelse af presset. Trænerne 

bør her henlede opmærksomhed på 

spillernes timing, tempo, og den vinkel 

de angriber rummet, så man undgår 

at trække forsvaret til den side, hvor 

afslutningen kan falde

 angrebsspillerne vurderer korrekt 

mellem afslutning, viderespil, indspil 

og udspil. Det er helt afgørende for 

presspillets værdi, at alle spillere lægger 

et hårdt og troværdigt tryk mod mål, så 

forsvarsspillerne tror, at de vil afslutte. 

På den måde aktiverer hver enkelt af 

de pressende spillere forsvaret

 angrebsspillerne er i stand til at 

vælge den i situationen bedst egnede 

afleveringsform og derigennem sikre, 

at medspillerne modtager brugbare 

afleveringer

 angrebsspillerne umiddelbart efter 

en aflevering hurtigst muligt kommer 

tilbage i en position, der gør det muligt 

at lægge det næste pres

 stregspilleren lærer at læse det etable-

rede presspil og dermed bliver i stand 

til at sætte screeningerne på de rigtige 

steder på de rigtige tidspunkter.
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Krydsspil
Idéen med krydsspil er, at spillerne med 

deres individuelle finter og eventuelt i 

samarbejde med en screening, kan skabe 

en overtalssituation via et kryds, eller at 

angrebsspillerne i kraft af en krydsbevæ-

gelse er i stand til at sætte en skytte i en 

god afslutningsposition fra distancen.

Krydsspillet findes i mange udgaver og 

varianter i det kollektive spil fra den par-

vise aftale, hvor man vil krydse en tung 

forsvarsspiller væk over det gruppetaktiske 

til de yderst sammensatte krydsspilskom-

binationer, hvor alle angrebsspillere er 

involverede.

Når man har ansvaret for 

at træne ungdomsspillere, 

er det vigtigt, at man tager 

fat i de grundlæggende 

færdigheder i krydsspillet, 

da de går igen i alle 

krydsbevægelser og derfor 

skal beherskes, hvis man 

skal være en dygtig 

krydsspiller. 

Desuden er det vigtigt, at man skelner 

mellem krydsspil, der mest har karakter af 

et pladsskifte, og kryds hvis formål er at 

skabe en umiddelbar målchance. Først-

nævnte bør ikke have en videre fremtræ-

dende plads i ungdomstræningen, da den 

mere er af taktisk karakter. Omdrejnings-

punktet for U-16 og U-18 spillerne bør 

være det skarpe krydsspil, hvor man søger 

en afslutningsmulighed med det samme.

Er en overtalssituation formålet med 

krydset, er de individuelle fintefærdigheder 

helt afgørende for udfaldet. Den fintende 

spiller skal være i stand til at ”binde” sin 

direkte modstander til sig, hvis krydset skal 

opnå det ønskede udfald. Af samme årsag 

skal man lære den boldbærende spiller, der 

(eventuelt) skal lægge krydsafleveringen, 

at møde forsvaret med det formål at kom-

me til egen afslutning. Først i det øjeblik, 

hvor forsvarsspilleren forhindrer dette, 

skal krydset vælges. 

Hele angrebsopbygningen mister sin far-

lighed, hvis boldholderen ikke søger sin 

egen chance først. Denne betragtning bør 

være gennemgående for al angrebstræ-

ning i ungdomshåndbold, så spillerne op-

når den skarphed i bevægelser og vurde-

ringer, der kan gøre det muligt for dem 

at slå igennem på seniorplan.

Et andet vigtigt aspekt af krydsspillet er 

timing. Der er kun ét rigtigt tidspunkt for 

den krydsende spiller at modtage bolden 

på, hvis skarpheden skal være optimal, 

og lige nøjagtigt i det øjeblik skal den 

krydsende spiller modtage bolden for her-

efter at gå direkte mod mål. I lighed med 

presspillet tilstræbes det i krydsspillet, at 

overtalssituationen søges etableret ved 

anvendelse af mindst mulig plads.

Ansvaret for timing af krydset påhviler 

begge spillere. Boldholder skal udover 

at søge sin egen chance hele tiden være 

opmærksom på kunne lægge en brugbar 

aflevering til den krydsende spiller. Det 

gøres som regel bedst med en ret høj 

armføring, da det gør troværdigheden 

af presset mod mål større. Til gengæld 

gør det afleveringen sværere. For den 

krydsende spillers vedkommende skal 

han være meget opmærksom på, at han 

giver boldholder tid til at gøre sit arbejde 

færdigt. I modsatte fald vil den krydsende 

spiller komme for tidligt rundt og ofte have 

en forsvarsspiller helt oppe i ansigtet i 

gribningsøjeblikket, fordi forsvarsspilleren 

har læst spillets udvikling. Grundreglen for 

den krydsende spiller er at løbe sent, men 

hurtigt.

De færdigheder, man ønsker at lære 

spillerne i det målsøgende spil, er som 

udgangspunkt de samme uanset hvilken 

krydsvariant, der tages i anvendelse, og 

hvor på banen det foregår.

Når krydsspillet trænes, bør trænerne  

specielt være opmærksomme på, at:

 den fintende spiller (boldholderen) 

først og fremmest søger sin egen 

chance. Det vil sige, at afleveringen 

udelukkende er et alternativ og kun 

falder, hvis forsvarsspilleren udfører  

en korrekt aktion

De færdigheder, 

man ønsker at lære 

spillerne i det målsøgende 

spil, er som udgangspunkt 

de samme, uanset hvilken 

krydsvariant der tages i 

anvendelse, og hvor på 

banen det foregår.
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 2 mod 1 i et centerkryds

 PM modtager bolden fra HB og 

skal vælge mellem gennembrud 

eller aflevering til krydsende VB

 Øvelsen udføres også spejlvendt 

(PM skal kunne udføre centerkryd-

set til begge sider)

 Kan evt. udbygges med flere 

forsvarsspillere og afleveringsmu-

ligheder

 2 mod 1 i et fløjkryds

 Samme princip som eksempel 1

 Kan evt. videreføres med, at HF 

afleverer til PM, der trækker et 

kryds til VB.

 Eller videreføres ved, at PM 

afleverer til HB, som er kommet 

bagud i banen efter fløjkrydset

 2 mod 1 i et backkryds

 Samme princip som eksempel 1

 Kan evt. udbygges med udspil 

til fløj

KRydssPIl – øvelseseksempler

Eks.1 Eks.2 Eks.3

 krydsafleveringen falder på det optima-

le tidspunkt. Fintespilleren skal først 

aflevere bolden, når han har trukket 

sin direkte forsvarsspiller til sig, og 

afleveringslejet skal være relativt højt, 

så skudtruslen er troværdig

 afleveringen falder direkte bagud og er 

så kort som muligt, da det optimerer 

timingen

 den krydsende spiller modtager bolden 

i høj fart direkte bag fintespilleren

 den krydsende spiller efter boldmod-

tagelse går direkte mod målet og 

dermed anvender mindst mulig plads.

Hvis formålet med krydsspillet er at krydse 

en skytte op til en afslutning, stiller det 

udover fintefærdigheder også krav om 

screeningsfærdigheder, idet forsvarsspille-

ren nu skal screenes bort eller holdes fladt, 

så skytten kan komme til skud uden at 

blive generet. Derudover gælder det også 

her, at timingen er af central betydning, da 

afslutningen ofte bør falde på første skridt. 

Denne type krydsspil har sin berettigelse, 

da den begunstiger de klassiske skytter, 

som håndbold på seniorplan er dybt 

afhængig af for at kunne lave de nemme 

mål. Især høje spinkle skytter, der nemt 

kan få ødelagt rytme, timing og skudstyrke 

af fysisk kontakt, kan med fordel iscene-

sættes på denne måde.

Når denne type krydsspil trænes, skal kor-

rektionen af spillerne især have fokus på, 

at:

 den fintende spiller efter krydsafleve-

ringen er i stand til at screene forsvars-

spillerne af på lovlig vis. Det vil i praksis 

sige, at der sættes en screening bred-

stående uden brug af arme

 skytten kommer i så høj fart som muligt 

ved boldmodtagelse. Det giver mulig-

hed for bedste opspring, maksimal 

skudstyrke og eventuel mulighed for  

at skyde over parader

 skytten arbejder med sin skudrytme i 

forhold til forsvarets parader.
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overgangsspil
Der kan være flere formål med overgangs-

spil, fx at sætte screeninger på forsvars-

spillere, der ikke er opmærksomme på 

det, så en skytte lettere og ugeneret kan 

komme til skud. Hensigten kan desuden 

være at skabe et rytmebrud i angrebsspillet 

fra 3:3 til 4:2, hvor der kan skabes et 

fysisk ”mismatch” mellem en fløjspiller og 

en stregspiller. Derudover kan målet være 

at tvinge et højt placeret forsvar til at gå 

længere tilbage og lægge mindre pres på 

angrebsspillerne samt få forsvarsspillerne 

til at foretage flere skift.

Når man træner U-16 og U-18 hold, er 

overgangsspillet et vigtigt alternativ til an-

dre angrebsåbninger. Almindeligvis skelner 

man mellem overgange med bold og uden 

bold (også kaldet ”blinde” overgange). 

Hvis overgangen løbes med bold, bliver 

overgangsspilleren en mere integreret 

del af angrebsrytmen, mens den ”blinde” 

overgang ofte ses, når overgangsspillerens 

direkte modstander mister koncentratio-

nen og kan overløbes. Det giver ofte en 

mulighed for enten at aflevere til over-

gangsspilleren direkte eller en mulighed 

for at skabe et frit rum omkring over-

gangsspillerens udgangspunkt, som kan 

udnyttes af en anden angrebsspiller.

Uanset om der løbes en overgang med 

eller uden bold, skal man som træner være 

opmærksom på følgende detaljer, når 

overgangsspillet trænes:

 timingen i overgangen skal være rigtig. 

Selv små forskydninger ved igang-

sætningen af overgangen kan enten 

ødelægge eller skabe en god afslut-

ningsmulighed

 tempo i løbet skal være det rigtige, 

hvilket som regel er et højt tempo, da 

det vil overraske forsvarsspillerne mest 

og tvinge dem til at skifte hurtigere 

eller foretage uhensigtsmæssige ak-

tioner, der giver scoringschancer til det 

angribende mandskab

 eventuelle screeninger skal kunne 

times rigtigt og sættes rigtigt, hvilket 

understreger vigtigheden af, at alle 

markspillere besidder de fornødne 

screeningsfærdigheder, ellers mister 

overgangsspillet en væsentlig del af  

sin skarphed 

 den indløbende spiller hele tiden er  

opmærksom på egen spilbarhed og  

på at foretage hensigtsmæssige be-

vægelser i forhold til angrebsopbyg-

ningen.

Når man træner 

U-16 og U-18 hold, er 

overgangsspillet et vigtigt 

alternativ til andre angrebs-

åbninger. Almindeligvis 

skelner man mellem over-

gange med bold eller uden 

bold, også kaldet 

”blinde” overgange.
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returløb

ReTuRløB TAKTIsK FoKus (eKseMPleR)

 U-16

Generelt  Placeringsevne i forhold til  

angribende spiller

  Rumopfattelse

  Standardskabeloner til returløb

Fløjspillere  Vurderinger i returløbet

 

Midtblok  Vurderinger i returløbet

  Disciplin i relation til skabeloner

Målvogter  Agere forsvarsspiller mod første  

fase kontra

  Indsigt i taktik - kommunikation  

med markspillere

U-18

 Lokke modspillere i ”døde” zoner

 Pres på enkelte spillere

 Forholde sig til taktiske elementer  

i returløbet

 Samarbejde ved omstillinger

 Kommunikation

 Lokke udkast - erobre udkast

 Anticipation

Man kan skelne 

mellem to tilgange til 

returløbsspillet. Først og 

fremmest den traditionelle 

model, hvor alle spillere løber 

direkte hjem mod forsvarets 

formation. Alternativt den 

anden hvor der sættes et 

pres ind på modstanderne, 

mens de forsøger at 

slå kontra.

Returløbsfasen er i træningssammenhæng 

uden tvivl den lavest prioriterede af de fire 

faser. I kraft af kontraspillets stigende be-

tydning siger det dog sig selv, at det ikke 

er helt ligegyldigt, hvordan man forholder 

sig til denne fase.

Man kan skelne mellem to tilgange til 

returløbsspillet. Først og fremmest den 

traditionelle model, hvor alle spillere løber 

direkte hjem i forsvarets formation. Alter-

nativt den anden hvor der sættes et pres 

på modstanderne, mens de forsøger at slå 

kontra. Dette kan udføres som helbane-

pres, ved at presse i zoner eller på enkelte 

spillere.

Generelt betragtet er det de færreste hold, 

der praktiserer et organiseret returløbs-

forsvar. På ungdomsniveau handler det 

primært om at gøre spillerne parate til 

at omstille sig fra angreb til forsvar 

og at opdyrke den fornødne vilje og 

disciplin til at vinde de løbedueller, 

som uvilkårligt vil opstå.

Herefter kan det være hensigtsmæssigt 

at give de unge spillere nogle individuelle 

taktiske kompetencer, som anvendt rigtigt 

kan bremse eller sinke modstandernes  

kontraangreb eller måske endda føre til  

tilbageerobring af bolden i kraft af en 

direkte bolderobring eller ved at trække  

en angrebsfejl.

Eksempler på dette findes i følgende 

skema:
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Fysisk træning
Moderne tophåndbold er et særdeles 

fysisk krævende spil.

Med regelændringen, som gør det muligt 

at spille med hurtigt opgiverkast, er spillet 

blevet endnu hurtigere end tidligere. Det 

betyder, at antallet af angreb og dermed 

løb frem og tilbage på banen er blevet 

væsentligt forøget. Undersøgelser har 

vist, at en topspiller, som er på banen i 

hele kampen og spiller med i såvel forsvar 

som angreb, løber mellem 4 og 5,5 km 

under en kamp. Dette vil dog variere en 

del afhængigt af spilposition og holdets 

spillestil.

Samtidigt er antallet af hurtige løb 

(sprints) naturligt nok også øget, og 

topspilleren har derfor været nødt til at 

forbedre sin evne til gentagne gange at 

kunne accelerere.

Håndboldspillet indeholder en lang række 

af eksplosive aktioner (retningsskift, hop, 

skud), som kræver stor eksplosiv muskel-

styrke. De mange nærkampe i spillet for-

drer også stor muskelstyrke hos spillerne 

– i hvert fald hvis man skal have en chance 

for at vinde disse infights.

Oveni dette er turneringerne blevet hår-

dere, og der spilles generelt flere kampe 

end tidligere, hvilket også øger kravene til 

fysikken.

Det overordnede mål med den fysiske træ-

ning vil være at bringe spillerne i en form, 

hvor de bedst muligt lever op til disse krav, 

så deres fysiske træningstilstand ikke bliver 

en begrænsning for deres præstationer, og 

risikoen for at blive ramt af skader samti-

digt reduceres.

Unge og fysisk 
træning

Det tager mange år at bygge kroppen op 

til at kunne klare de krav og belastninger, 

som moderne tophåndbold byder.

Formålet med dette afsnit er derfor at give 

anbefalinger til, hvordan man kan opbygge 

de unge talenters fysiske kapacitet.

En analyse af det fysiske træningsniveau 

hos nutidens unge håndboldspillere viser, 

at spillerne omkring 14-15 års alderen 

generelt ligger under det ønskede fysiske 

niveau. Det kunne tyde på, at der enten 

Undersøgelser har 

vist, at en topspiller, 

som er på banen i hele 

kampen og spiller med 

i såvel forsvar som 

angreb, løber mellem 

4 og 5,5 km i løbet af 

en kamp.
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Inden for løbe-

træningen skelnes mellem 

aerob og anaerob træning. 

For at forstå forskellen 

mellem disse to trænings-

former er det nødvendigt 

først at afklare, hvordan 

kroppen får energi til

at bevæge sig.

trænes for lidt eller forkert fysisk træning 

med de 11-15-årige.

Konsekvensen af dette er, at spillerne der-

for har kortere tid til at opnå den fysiske 

kapacitet, som kræves af en tophåndbold-

spiller på seniorniveau. For at kompensere 

for dette må mængden af fysisk træning 

for de 15-18-årige derfor være relativt 

stor.

Det kan have nogle negative konsekven-

ser. Måske kommer den fysiske træning 

til at fylde så meget, at håndboldspillerne 

kan miste motivationen. En anden risiko 

er, at den fysiske træningsmængde øges 

så voldsomt på kort tid, at det medfører 

overbelastningsskader.

Det er derfor helt afgørende, at den 

(målrettede) fysiske træning allerede 

bliver en del af håndboldtræningen for 

de 11-12-årige. Dermed opnås en bedre 

progression i træningen og udviklingen af 

de unge håndboldtalenters fysiske kapaci-

tet. Det anbefales derfor, at U-12 og U-14 

spillere træner fysisk træning i 30 minutter 

i forbindelse med hver haltræning. I det 

internetbaserede materiale om aldersre-

lateret træning for U-6 til U-14 gives der 

forslag til relevante træningsøvelser. Her 

lægges der især vægt på kropsstamme- 

og koordinationstræning.

Omkring puberteten bør 

løbetræningen opprioriteres. 

En god kondition opnået 

gennem en god løbetræning 

øger spillernes evne 

til at restituere mellem 

træningerne.

Man kan derfor også se på løbetræning 

som en form for træning, der udover at 

være præstationsforbedrende også er træ-

ning, der gør, at spillerne kan holde til en 

øget træningsmængde.  

I det følgende vil den fysiske træning for 

U-14 spillere (på elitehold med stor træ-

ningsmængde), U-16 og U-18 spillere 

blive behandlet.

Aerob og 
AnAerob 
træning
For at kunne spille en hel kamp i højt 

tempo kræves der, som nævnt ovenfor, en 

vis løbekapacitet. Samtidigt er det også 

nødvendigt med en god grundform, hvis 

spilleren skal kunne klare den store træ-

ningsmængde, som man udsættes for som 

U-16 og U-18 spiller.

Frem til U-14 alderen kan man som regel 

klare sig i kraft af den løbetræning, som 

indgår i selve håndboldspillet og -trænin-

gen. Herefter vil det være nødvendigt med 

supplerende løbetræning.

Inden for løbetræningen skelnes mellem 

aerob og anaerob træning. Dette afsnit 

forklarer forskellen mellem disse to 

træningsformer. For at forstå denne er 

det nødvendigt først at afklare, hvordan 

kroppen får energi til at bevæge sig.

Energiomsætning i kroppen
For at kunne bevæge kroppen kræves der 

energi. Energien får vi fra det, vi spiser, 

og det, vi drikker, og den lagres derefter 

i kroppen. Når energien skal omsættes til 

bevægelse, kan det grundlæggende ske 

på to forskellige måder, enten gennem 

den aerobe eller den anaerobe energi-

omsætning.

Under aerob forbrænding vil blodet trans-

portere ilt til kroppens muskler, hvor det 

under forbrænding omsættes til energi.  

Er det ikke muligt at transportere ilt hurtigt 

nok eller en stor nok mængde ilt til musk-

lerne, må det resterende energibehov 

dækkes anaerobt. 

Aerob forbrænding er en forholdsvis lang-

som proces, så idet intensiteten stiger, 

vil man gradvist gå over til at anaerob 

forbrænding. Hvis man fx sprinter i hånd-
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bold, som man jo typisk gør i kontra og 

returløb, vil energien til disse bevægelser 

ikke komme fra aerob forbrænding, men 

snarere fra de anaerobe processer. Hvis 

man derimod arbejder med mere moderat 

intensitet gennem en længere periode, 

som fx en løbetur, vil man primært arbejde 

aerobt. 

Det forholder sig imidlertid sådan, at man 

aldrig arbejder udelukkende anaerobt eller 

udelukkende aerobt, men overvejende det 

ene eller det andet. Alle spillere har deres 

styrker og svagheder. I atletik på olympisk 

niveau har udøverne valgt en idrætsgren, 

der harmonerer med deres forudsætnin-

ger. I håndbold skal vores spillere i højere 

grad mestre flere forskellige kompetencer, 

hvor det aerobe og anaerobe trænings-

niveau blot er en del af billedet. 

Aerob forbrænding 
Aerob forbrænding er væsentligt mere 

økonomisk end anaerob. Det er derfor 

oplagt, at kroppen – hvis den kan komme 

til det - vil forsøge at skabe bevægelse 

ved aerob forbrænding. I takt med at 

intensiteten stiger enten fra hvile til ak-

tivitet eller fra moderat aktivitet til intens 

aktivitet, så vil musklerne øge deres behov 

for mængden af ilt. Dette gør den ved at 

øge vejrtrækningen og pulsen, således at 

der indåndes en større mængde ilt, som 

gennem blodet strømmer hurtigere rundt i 

kroppen og dermed ud til musklerne. 

Anaerobe processer
Fordelen ved de anaerobe processer er, at 

der kan frigives energi inden for brøkdele 

af et sekund. Når man starter med at lave 

noget - pludselig sætter hastigheden op 

eller laver eksplosive retningsskift - så går 

der et stykke tid, før energien fra ilten 

i blodet når et tilstrækkeligt niveau. De 

anaerobe processer sørger for, at man 

kan starte ud i fuld fart. Ulempen ved de 

anaerobe processer er, at de efterlader en 

række affaldsstoffer, som gør, at man ikke 

kan fastholde denne intensitet ret længe 

ad gangen. 

Aerobt og anaerobt arbejde 
i håndbold
Håndbold består både af perioder, hvor 

man løber i lav eller medium hastighed 

(belastning af det aerobe system) og 

perioder, hvor man ændrer retning i eks-

plosive ryk, eller hvor man sprinter i noget 

nær maksimal hastighed, som fx når man 

finter, eller når en fløj løber kontra (belast-

ning af det anaerobe system). I håndbold 

er der derfor både perioder med primært 

aerob forbrænding og perioder, hvor arbej-

det primært er anaerobt.

Fordelen ved de 

anaerobe processer 

er, at der kan frigives 

energi inden for brøk-

dele af et sekund.
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Enhver der har prøvet at spille en hånd-

boldkamp ved, at der opstår træthed i 

løbet af kampen. Dette kommer blandt 

andet til udtryk ved, at den samme spiller 

ikke kan blive ved med at løbe kontra 

eller returløb med lige så høj hastighed 

som i starten, ved at der bliver mindre og 

mindre sideforskydning i forsvaret i løbet 

af kampen, eller ved at hastigheden i 

finterne forsvinder, når man har forsøgt 

dem mange gange. Desuden har de fleste 

spillere brug for en eller flere pauser i løbet 

af en håndboldkamp for at kunne præstere 

i slutningen af kampen. 

Målet med den aerobe og anaerobe træ-

ning må dermed være at: 
 øge den maksimale løbehastighed.

 øge det maksimale antal af gange som 
man kan gentage en sprint og samtidig 
nedbringe den nødvendige pause mel-
lem to sprints.

 udskyde det tidspunkt hvor træthed 

indtræder.

Det er således vigtigt for håndboldspillere 

både at træne det aerobe system og det 

anaerobe system.

Aerob træning
Den mest effektive aerobe træningsform 

er intervaltræning. Dette giver de højeste 

belastninger, og man kan ved at træne 

kortest muligt tid opnå de bedste effekter. 

Løb med samme moderate hastighed kan 

bruges som opvarmning eller som afveks-

ling i træningen, men anbefalingen er helt 

klart, at man bør træne intervaller. 

Som træner er det vigtigt, 

at man er opmærksom på, 

at intervaltræning er meget 

hårdt, og man derfor må være 

forberedt på eventuelt at 

skulle tilpasse programmet 

undervejs.

 
Man kan justere på følgende: 

 længden af intervallerne

 længden af pausen mellem intervallerne

 antallet af intervaller

Aerob træning foregår ved at belaste hjer-

tet mest muligt, hvilket i praksis vil sige, 

at man løber med høj puls så længe som 

muligt, dog uden at nå anaerobe intensi-

teter. Aerobe intervaller kan være af relativ 

lang varighed. Antallet af gentagelser af-

hænger af spillernes træningstilstand. Start 

derfor med få gentagelser og øg antallet 

gradvist.

Intensiteten kan styres ved pulsmålinger. 

I dette tilfælde skal der trænes med en 

puls på over 90 % af den maksimale puls 

(se senere afsnit for bestemmelse af max 

puls). I de korte intervaller når man først 

op på denne belastning (90 % af max) i 

andet interval.

Anaerob træning
Anaerob træning foregår ved at arbejde 

med meget høj intensitet i nogle relativt 

korte perioder. Det vil sige, at man fra 

start skal accelerere maksimalt, og når 

man stopper igen, skal stoppe hurtigt op. 

Anaerob træning er som tidligere nævnt 

meget hårdt, og spillerne vil alt andet lige 

blive rimeligt trætte, hvilket kan påvirke 

niveauet på den eventuelle efterfølgende 

træning.

Anaerob træning adskiller sig ofte fra 

aerob træning ved, at intervallerne er kor-

tere, intensiteten er højere, og pauserne 

er længere end arbejdstiden. Når vi træner 

anaerobt med den længde intervaller, der 

er nævnt her, er der tale om sprints med 

fuld acceleration fra start.

Anaerob træning 

adskiller sig fra aerob 

træning ved, at inter-

vallerne er kortere, 

intensiteten er højere, 

og pauserne er 

længere end 

arbejdstiden.

Forslag til intervaller:
 4 min løb og 2 min pause, 4-6 gentagelser

 3 min løb og 3 min pause, 5-7 gentagelser

 2 min løb og 1 min pause, 6-8 gentagelser 

 1 min løb og 1 min pause, 8-10 gentagelser

 Pyramideløb: 120 s løb, 60 s gang, 60 s løb, 30 s gang, 

40 s løb, 20 s gang, 20 s løb, 10 s gang, 20 s løb, 10 

s gang, 40 s løb, 20 s gang, 60 s løb, 30 s gang, 120 s 

løb, 60 s gang

Forslag til intervaller:
 10 sek løb med 2 min pause, 6-10 gentagelser

 15 sek løb med 30-45 sek pause, 4-8 gentagelser

 30 sek løb med 30-60 sek pause. 4-8 gentagelser
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Træning af 
børn og unge

Der kan næppe være tvivl om, at aerob 

og anaerob træning både for voksne og 

for unge spillere (omkring og efter pu-

berteten) har stor effekt. 

Frem til puberteten er det ikke påvist, at 

børn opnår den store effekt af aerob og 

anaerob træning. Man kan derfor med 

fordel prioritere andre former for fysisk 

træning, når børnetræningen skal plan-

lægges.

TræningsForm AErob løbETræning

Træningsmængde. 1-2 gange i forbindelse med hal- 
træning. Max. 30 min. pr. gang

Sæsonvarianter: Variér hen over sæsonen mellem  
kontinuerligt løb og intervalløb

U-16 spillere
Løbetræningen for U-16 spillere bør ses 

som en del af spillernes udvikling, som 

tager tid og varer flere år. Ansvarlig 

fysisk træning giver spillerne tid til at 

arbejde med at forbedre deres kondi-

tion, til denne når et fornuftigt niveau. 

U-16 spillere på ungdomsdivisions-

niveau bør løbetræne 2-3 gange om 

ugen i forbindelse med haltræning. De 

bør både træne aerob og anaerob løbe-

træning, med hovedvægten på aerob 

træning. Intervaltræningen bør - både 

hvad angår den aerobe og den ana-

erobe løbetræning - varieres henover 

sæsonen. 

U-14 (der er kommet i puberteten)

U-16

U-14 spillere 
Generelt er anbefalingen i forhold til træ-

ning af U-14 spillere (der ikke er kommet 

i puberteten), at man ikke prioriterer løbe-

træningen højest, da effekten – som nævnt 

ovenfor - ikke er ret stor. 

Men har man omvendt en gruppe spillere, 

der er kommet i puberteten som U-14 

spillere, kan man opnå en effekt af aerob 

træning. 

For at opnå fremgange skal trænings-

mængde og -intensitet gradvist øges, 

dvs. at lange kontinuerlige løb kan gøres 

længere, og der kan inddrages flere gen-

tagelser i intervaltræningen. 

En del U-16 spillere tager på skole-/efter-

skole-/collegeophold, hvilket oftest med-

fører, at deres træningsmængde øges 

markant. En forsvarlig fysisk træning bør 

- i perioden op til og i forbindelse med 

starten på opholdet - udglatte denne  

ellers voldsomme stigning, ved at spiller- 

ne gradvist øger løbetræningsmængden/  

-intensiteten frem mod tre gange om ugen 

med hovedvægten på aerob løbetræning.    

TræningsForm AErob og AnAErob løbETræning

Træningsmængde: 2-3 gange i forbindelse med  
haltræning

Sæsonvarianter: Intervalløb. Variér intervallerne  
hen over sæsonen

U-16 spillere på 

ungdomsdivisionsniveau 

bør løbetræne 2-3 gange 

om ugen i forbindelse med 

haltræning. De bør både 

træne aerob og anaerob 

løbetræning, med 

hovedvægten på aerob 

træning.
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TræningsForm AErob og AnAErob løbETræning

Træningsmængde: 2-3 gange i forbindelse med  
haltræning

Sæsonvarianter: Intervalløb. Variér intervallerne  
hen over sæsonen

U-18 spillere
I tilrettelæggelsen af løbetræningen for 

U-18 spillerne skal man fortsat være be-

vidst om det langsigtede perspektiv, lige-

som der skal tages hensyn til spillernes 

samlede træningsmængde.

U-18 spillere, der har trænet struktureret 

på de foregående alderstrin, vil kunne øge 

træningsmængde/-intensitet i forhold til 

U-16 spillere (fx i kraft af flere gentagelser 

i deres intervaltræning). 

Mange U-18 spillere træner også med 

seniorholdet og opnår indimellem en stor 

træningsmængde. For disse spillere gælder 

det at deres fysiske træning skal passes 

ind i den samlede træningsmængde og 

det anbefales at de fortsat fastholder 

2-3 gange ugentlig løbetræning, under 

hensyntagen til den samlede trænings-

mængde. 

U-18

Måling og testning

Der kan være mange gode ting forbundet 

med at teste håndboldspillere. Det giver 

træneren et udtryk for, hvor holdet står 

og viser fremgang såvel som tilbagegang 

for den enkelte spiller. Desuden kan tests 

være med til at motivere spillerne fx i 

perioder med selvtræning.

For at testene kan være sammenlignelige, 

skal man huske at anvende samme test og 

gennemføre dem under ensartede forhold.

I forbindelse med udviklingen 

af projektet ’Aldersrelateret 

træning’ er der udvalgt fire 

simple tests, som kan 

gennemføres og anvendes 

af alle og medvirke til at 

opstille nogle vejledende 

mål for den fysiske 

træning

Disse tests præsenteres i afsnittet ’Plan-

lægning af fysisk træning’ senere i dette 

kapitel.

Pulsmåling 
Man kan med pulsmålere eller ved at mær-

ke efter på fx halspulsåren bestemme sin 

puls. Denne kan bruges som en indikator 

for, hvor hård belastningen er. Hvis man 

med samme løbebelastning har en lavere 

puls, så vil man alt andet lige være kom-

met i bedre form. 

Den bedste måde at måle pulsen på er 

uden tvivl med et pulsur. 

Mange løbeprogrammer konstrueres efter 

en belastning, der svarer til en given 

procentdel af ens maksimale puls. Det kan 

være vanskeligt at bestemme spillerens 

maksimale puls, men ved at aflæse den 

maksimale puls under en yo-yo test (se 

nedenfor), vil man få et resultat, der ligger 

meget tæt på den reelle værdi. 

Puls under løb er en nem måde at fast-

holde en given belastning (eksempelvis 

90% af den maksimale puls). Ved jævnligt 

at tjekke pulsen kan man sikre sig, at be-

lastningen fastholdes. 

Andre metoder til at holde styr på inten-

siteten er GPS-ure, løb på kendte distancer 

(fx 400 m) eller på en kendt tid (fx 1.30 

min).

Den bedste måde at 

måle pulsen på er uden 

tvivl med et pulsur. 

Mange løbeprogrammer 

konstrueres efter en 

belastning, der svarer til 

en given procentdel af 

ens maksimale puls.
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Yo-yo-test 
Også kendt som bip-testen. Man løber  

20 meter frem, vender og løber 20 meter 

tilbage. Dette skal gøres indenfor et tids-

interval, som bliver markeret med bip fra 

en CD, der afspilles under testen. Tidsrum-

met mellem bippene bliver kortere og 

kortere, og når man ikke kan nå frem og 

tilbage inden for tidsfristen, er man færdig, 

og tiden noteres. Det gælder således om 

at blive ved længst muligt.

Der findes tre forskellige typer af yo-yo-

tests. Mest relevant for håndboldspillere 

er interval restitutionstesten eller interval 

udholdenhedstesten. En god præstation 

i yo-yo-testen betyder oftest, at man 

er i stand til at spille en håndboldkamp 

med få/ingen pauser og uden væsentlig 

træthedsudvikling. CD’en kan købes hos 

Danmarks Idræts-Forbund: www.dif.dk.

Trænings- og  
øvelsesforslag

Aerob/anaerob træning i hallen
Det er oplagt, at meget håndboldtræning 

også har effekt på de aerobe og anaerobe 

systemer. Håndboldtræning med fokus på 

aerob/anaerob træning kunne fx være: 

Kontratræning: 
Både kontratræning for fløj- og streg-

spillere samt for bagspillere kan struktu-

reres, så det har en anaerob effekt. Man 

skal her især være opmærksom på, at 

pauserne bliver lange nok, så spillerne 

kan opretholde en høj fart gennem hele 

øvelsen. 

skudtræning med løb: 
Hvis spillerne, efter de har skudt, skal løbe 

en strækning i rimelig hastighed (fx frem 

og tilbage i hallen) inden de skyder igen, 

kan det med mange gentagelser bidrage 

som aerob træning. 

småspil: 
Mange småspil kan struktureres, så de 

giver et aerobt eller anaerobt udbytte. 

Her er det vigtigt at prøve at kontrollere 

pauserne, så de er som ønsket. Eksem-

pelvis skal man forsøge at undgå, at bold-

tab giver længerevarende pauser, og man 

skal sikre, at alle får løbet med den øn-

skede hastighed. Man skal naturligvis være 

opmærksom på, at når håndboldtræningen 

i hal har et aerobt eller anaerobt aspekt, 

så kan det gå ud over indlæringen af især 

nye færdigheder. 

supplerende løbetræning
Den nødvendige mængde af suppleren-

de løbetræning afhænger i høj grad af, 

hvor høj en intensitet man gennemfører 

haltræningen med, hvor meget løb man 

har i træningen, hvor ofte man træner, 

og hvordan ens spilkoncept ser ud. Det 

er derfor ikke muligt at sætte nogen be-

stemte regler for, hvor meget eller lidt det 

er nødvendigt at løbetræne med et hånd-

boldhold ved siden af træningen i hal. 

Dog må det fastslås, at det vil være 

hensigtsmæssigt for alle U-16 og U-18 

elitehold at løbetræne ved siden af hal-

træningen.

Samtlige nedenstående øvelser kan bruges 

til at træne aerobt såvel som til at træne 

anaerobt.

Når man designer sin løbeøvelse, tager 

man først udgangspunkt i, hvordan arbej-

de/pauseforholdet skal være, altså hvor 

længe skal man løbe af gangen, og hvor 

lang pausen skal være mellem hver løbetur. 

Desuden beslutter man sig for, hvor mange 

gange man skal løbe i alt. Når dette er på 

plads, kan hver enkelt øvelse forholdsvis 

nemt tilpasses det valgte design.

stafetløb (simpel)
Man løber en strækning, klapper den 

næste i hånden og går bag i rækken. 

Næste løber gennemfører så en tilsvarende 

strækning, klapper tredje løber i hånden, 

går bag i rækken, osv.

stafetløb (udvidet)
Løbes som simpelt stafetløb, bortset fra 

at man på den første strækning ”trækker” 

den, der allerede har løbet, og på den sid-

ste strækning bliver ”trukket” af den, der 

lige er startet.

Den nødvendige 

mængde af supplerende 

løbetræning afhænger i høj 

grad af, hvor høj en  

intensitet man gennemfører 

haltræningen med, hvor 

meget løb man har i  

træningen, hvor ofte man 

træner, og hvordan ens 

spilkoncept ser ud.

Samtlige 

øvelser kan 

bruges til at træne 

aerobt såvel som 

anaerobt. 
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Fartleg
Man løber af sted i en gruppe. En blandt 

løberne vælges til at styre legen (kan me-

get vel gå på tur). Mens man løber, siger 

den, der bestemmer fx ”Hen til den røde 

bil - 3,2,1,løb!”. Derefter spurter alle hen til 

den røde bil. Når man når dertil, lunter man 

videre indtil den næste besked. Fartleg kan 

udmærket foregå på en løberute i skov, på 

en bakket rute eller lignende.

bingo
Hvert hold udstyres med en bingoplade 

med et antal numre. Der placeres et (stør-

re) antal kegler, og der laves en ”startblok” 

et givet sted. En fra hvert hold løber hen, 

vender en kegle, ser tallet og løber tilbage 

igen. Har man tallet, kan man krydse det 

af på pladen. Man bliver ved, til man har 

pladen fuld (eller en række fuld).

6-dagesløb
Der laves en rundstrækning, hvor spillerne 

lunter rundt. På skift ”går spillerne i ud- 

brud” og spurter en gang rundt på rund-

strækningen og kommer tilbage til hoved-

feltet, hvorfra der luntes videre, indtil man 

skal i udbrud igen. 

Forfølgelsesløb
Der laves en rundstrækning, og spillerne  

inddeles på to eller flere hold. Disse for-

deles med lige stor afstand mellem sig 

rundt på strækningen. På et givet signal 

starter alle, og målet er at undgå at blive 

hentet af holdet bagved samt at indhente 

holdet foran. Rundstrækningens længde bør 

tilpasses, så der er en realistisk mulighed 

for at nå målet. 

Man kan eventuelt fastsætte en øvre tids-

grænse, hvor øvelsen afsluttes, selv om 

ingen af grupperne har ”vundet”.

Ud og hjem
Der optrækkes en startlinje (som også er 

mållinje). Alle starter på et givet signal og 

løber så langt som muligt, indtil der fløjtes. 

Efter en pause fløjtes igen, og alle løber 

tilbage til målstregen - hvis alle er lige 

hurtige ud og hjem, bliver der et gigantisk 

opløb anden gang, hvor alle skal presse sig 

maksimalt for at komme først.
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Styrketræning for håndboldspillere tjener 

flere formål. Helt overordnet er formålet at 

øge styrken, der skal forbedre præstatio-

nerne på banen. Ved at styrketræne opti-

merer man kroppens muskler, sener og 

ledbånd, som alle spiller en vigtig rolle i 

forhold til at finte, sprinte, parere, tackle, 

skyde eller hoppe. En spiller, der gennem-

går den rette styrketræning, vil minimere 

risikoen for at blive skadet.

Børn og 
styrketræning

Der har tidligere været antagelser om, at 

styrketræning ikke havde effekt på børn, 

men måske snarere kunne være belasten-

de og dermed skadeligt for det ikke udvok-

sede skelet. 

Blandt idrætsforskerne 

er der i dag bred enighed 

om, at styrketræning er 

effektivt i forhold til at 

udvikle børns muskelstyrke 

og udholdenhed.

DHF anbefaler derfor, at man også i børne-

håndbolden arbejder med elementer af 

styrketræning i form af øvelser, som pri-

mært træner kropsstammen. Find eksem-

pler på disse øvelser i ’Aldersrelateret træ-

ning’ øvelsesdatabasen på www.dhf.dk.

Når spillernes kropsstamme er tilstrække-

lig stærk, bør man introducere spillerne for 

styrketræning med vægte.

Styrketræning 
med vægte

Styrketræning med vægte kan grundlæg-

gende udføres på to forskellige måder: 

Træningsmaskiner 
Der findes mange forskellige styrketræ-

ningsmaskiner. Fordelen ved maskiner er, 

at man oftest kun kan lave én bevægelse 

i dem. Dermed er risikoen for forkerte be-

vægelser lav og sikkerheden i top. Dette er 

dog også svagheden, da der i bevægelser 

i håndbold altid er fri bevægelighed i alle 

planer, hvorfor noget af funktionaliteten 

vil mangle.

Frie vægte 
Frie vægte omfatter håndvægte og vægt-

stænger. Ved træning med frie vægte  

arbejder man uden støtte til kroppen og  

i styringen af bevægelsen. Det betyder,  

at sikkerheden ikke er helt så høj som ved 

træning i maskiner. Til gengæld opnår man 

i høj grad træning af stabilitet omkring den 

eller de muskelgrupper, man primært træ-

ner. Træning med frie vægte kræver mere 

teknik og er lidt vanskeligere at udføre end 

træning i maskiner.   

Der kan altså være fordele og ulemper ved 

begge former for vægttræning. Maskiner 

kan være at foretrække, når man starter 

med at styrketræne, idet man hurtigt kan 

opnå et træningsudbytte. Sideløbende skal 

man træne teknik med frie vægte. Når den 

korrekte teknik er lært, kan belastningen 

efterfølgende øges gradvist, og træning 

med frie vægte kan udgøre størstedelen 

af styrketræningen.

Vægttræning i maskiner vil dog altid være 

et udmærket alternativ, hvis det lokalt ikke 

er muligt at træne med frie vægte.

styrketræning DHF anbefaler, 

at man også i børne-

håndbolden arbejder 

med elementer af 

styrketræning i form 

af øvelser, som 

primært træner 

kropsstammen.
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Teknik

Al styrketræning har et teknisk aspekt. For 

at få den ønskede effekt og for at undgå 

uhensigtsmæssige stillinger kræver de fle-

ste styrketræningsøvelser et vist niveau af 

teknik. Derfor bør man inddrage følgende  

i overvejelserne:

øvelsesvalg: 
Det er oplagt, at man bør forsøge at væl-

ge øvelser, som teknisk er lette at lære. 

Desuden kan man med fordel forsøge at 

udvikle nye øvelser ved at bygge videre på 

allerede kendte øvelser. 

indlæringsperiode: 
Man bør indlægge en indlæringsperiode 

ved alle styrkeøvelser. I den første periode, 

hvor man anvender en styrketrænings-

øvelse, bør fokus ligge på, at den tekniske  

udførelse er korrekt. Når der er et tilfreds-

stillende teknisk niveau, kan man øge be-

lastningen og forvente at få et muskel-

styrkeudbytte. 

Ovenstående to punkter er endnu vigtigere 

ved styrketræning med vægte end uden 

- og man bør give det stor opmærksom-

hed for at kunne introducere kvalificeret 

styrketræning på en forsvarlig måde. 

Kønsforskelle

I forbindelse med puberteten sker der nog-

le ændringer i kroppen, som har betydning 

for muskelstyrken. For drengenes vedkom-

mende medfører en stigende mængde af 

det mandlige kønshormon (testosteron) 

helt automatisk en øget muskelmasse. For 

pigernes vedkommende sker der derimod 

en udfladning af muskelmassevæksten. 

Samtidigt stiger pigernes fedtprocent, og 

kombinationen af disse to faktorer bety-

der, at pigernes absolutte styrke reelt re-

duceres. Det er derfor særlig vigtigt – også 

i et skadesforebyggende perspektiv – at 

pigerne styrketræner fra puberteten og 

fremefter.

Nogle piger frygter at komme til at frem-

stå som ’maskuline’, hvis de styrketræner 

for meget. Derfor træner de med meget 

lave belastninger. Denne træningsform er 

imidlertid spild af tid, da den reelt ingen 

effekt har. Samtidigt kan det konstateres, 

at det er umuligt for de fleste kvinder at 

opbygge samme mængde muskelmasse 

som mænd, da de ikke har samme fysiolo-

giske forudsætninger. Kvinder bør derfor - 

ligesom mænd - træne med høj belastning. 

Effekt af 
styrketræningen

Styrketræning har grundlæggende to for-

skellige effekter: Muskelvækst og neural 

kontrol. Nedenfor er disse effekter beskre-

vet. 

muskelvækst
Når man styrketræner med udgangspunkt 

i at øge muskelstyrken, så vil musklerne 

vokse. Dette kaldes også for hypertrofi. Jo 

større en muskel er, jo større kraft kan den 

også frembringe, så det er meget hen-

sigtsmæssigt, at musklerne vokser. Hvor 

meget musklerne vokser er ret forskelligt 

fra person til person. 

neural aktivering
Den anden effekt af styrketræning er 

øget neural aktivering, som er nervernes 

aktivering af musklerne. Dette sker på to 

forskellige måder:

mere fyring: De færreste er i stand til at 

få deres muskler til at præstere optimalt. 

Ved styrketræning bliver hjernen bedre til 

at ’tænde’ for musklerne, så man bruger 

mere af sin kapacitet. Dermed øger man 

den maksimale kraft, som musklerne kan 

præstere.

bedre koordination: Når man fx bøjer 

armen ved at lade armbøjerne arbejde 

under forkortelse, så arbejder armstræk-

kerne også samtidigt for at kontrollere 

bevægelsen, og fordi de ikke kan lade 

være. Det er meget uhensigtsmæssigt, 

at musklerne på den anden side arbejder 

samtidigt, da de modarbejder bevægelsen 

og dermed begrænser den maksimale 

kraft, musklen kan præstere. Når man 

styrketræner, bliver man bedre til kun at 

tænde for de muskler, der ’medarbejder’

Styrketræning 

har grundlæggende 

to forskellige 

effekter: 

Muskelvækst og 

neural kontrol.
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bevægelsen, og ikke tænde for de muskler 

der modarbejder bevægelsen.

Man skelner mellem to styrketræningskva-

liteter: maksimal styrke og eksplosiv 
styrke.
Maksimal styrke er evnen til at frembringe 

størst mulig kraft og afhænger primært af 

muskelstørrelsen (hypertrofi), sekundært 

af øget neural aktivering. Eksplosiv styrke 

er evnen til at udvikle stor kraft på kortest 

mulig tid udtrykt gennem ’Rate of Force 

Development’ (RFD). Her er den neurale 

aktivering helt afgørende.

Begge disse træningseffekter/-kvaliteter 

vil være vigtige i udviklingen af håndbold-

talentets fysiske kapacitet, men skal prio-

riteres forskelligt bl.a. afhængigt af træ-

nings-/udviklingstrin, spillerens genetiske 

forudsætninger og position på banen. 

Træningstilrettelæggelse
Man kan til en vis grad ved tilrettelæggel-

sen af sin træning bestemme, hvilken form 

for træningseffekt man ønsker. 

Få gentagelser og høj belastning: 
Hvis man arbejder med få gentagelser  

(ca. 1-6) og tilsvarende høj belastning, så 

vil det primært være den neurale kontrol, 

man træner. Denne træningsform bør først 

introduceres for spilleren, når denne har 

god erfaring med styrketræning.

Flere gentagelser og medium 
belastning: 
Hvis man træner med 8-12 gentagelser og 

tilsvarende belastning, vil det primært være 

muskeltilvækst, man træner. Det er helt 

sikkert denne form for træning, man bør 

introducere for unge spillere og nybegyn-

dere, når de først har lært teknikken. 

rm-begrebet
RM står for ’Repitition Maximum’ og an-

vendes mere og mere som et udtryk for 

den belastning, en øvelse skal gennem-

føres med.

RM = det maksimale antal gentagelser 

pr. sæt, som kan udføres teknisk korrekt 

med en given belastning. 1 RM er altså et 

udtryk for den belastning, som udøveren 

lige præcis kan gennemføre en gentagelse 

med.

gentagelser % af 1 rm Træningseffekt

1 100 Maksimal styrke og eksplosiv styrke
2 95
3 90
4 87
5 85

6 83 Maksimal styrke og muskelstørrelse
8 80

9-12 70-75 Muskelstørrelse 

Man skelner 

mellem to 

styrketrænings-

kvaliteter: 

Maksimal styrke og 

eksplosiv styrke.
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Alderbestemte 
træningsanbefalinger

U-14 spillere
U-14 spillere er ofte en meget blandet 

sammensætning, og træningstilstanden 

kan være særdeles varieret fra klub til klub 

og hold til hold. Derfor er det væsentligt, 

at man som træner tager udgangspunkt i 

spillernes forudsætninger.

Har man med spillere at gøre, som har 

fulgt anbefalingerne i ’Aldersrelateret træ-

ning’ for de yngre årgange eller tilsvaren-

de, så vil man med U-14 spillere have 

de nødvendige forudsætninger for 

at kunne starte med styrketræning 

med vægte. Hvis man som træner 

ikke mener, at spillerne er klar til 

det endnu, så bør man fortsætte 

med de styrketræningsøvelser uden 

vægte, der foreslås til U-14 og kan 

findes på www.dhf.dk.

Den indledende fase med styrketræ-

ning med vægte bør indeholde en teknisk 

indlæring til de relevante øvelser. Det kan 

starte med teknisk styrketræning med 

meget lav eller slet ingen vægt. Dette kan 

med fordel suppleres med styrketræning 

uden vægte med stor fokus på kropsstam-

men. For alle øvelser gælder, at man skal 

have mange gentagelser og lav vægt i 

starten. Efterhånden som spillernes tekni-

ske færdigheder forbedres, kan man øge 

vægtbelastningen i øvelserne. Her er det 

væsentligt, at teknikken fortsat trænes, da 

denne kan være vanskelig at opretholde, 

når belastningen øges.

Når spillerne mestrer teknikken med lav 

vægt, bør de i næste fase arbejde hen i 

mod et program med 10 gentagelser og 

tre sæt, hvor de sidste løft i sidste sæt er 

meget tunge for spillerne. 

U-14 spillere bør have styrketræning to 

gange om ugen, og dette kan fint placeres 

i forbindelse med haltræning. 

 

U-16 spillere
Hvis spillerne på U-16 niveau er i gang 

med styrketræning med vægte, kan pro-

grammerne varieres, og nye øvelser kan 

tilføjes. Man kan endvidere øge vægten 

og reducere antallet af gentagelser og 

dermed opnå større effekt af trænin-

gen. Anbefalingen er at komme ned på 

6-8 gentagelser og 3-4 sæt. De teknisk 

vanskeligste øvelser kan efterhånden ind-

drages i styrketræningsprogrammerne, 

under forudsætning af at spillerne kan 

magte dem. U-16 spillere kan være midt i 

vækstspurten og derfor skal træningen af 

kropsstammen – lige som altid - prioriteres 

højt i valget og planlægningen af styrke-

træningsprogrammerne.

U-16 spillere bør styrketræne to gange om 

ugen, under hensyntagen til den samlede 

mænge af kampe, haltræning og løbetræ-

ning.

U-18 spillere
U-18 spillere på højeste niveau, division 

og liga, bør have et seriøst og velfunge-

rende styrketræningsprogram. Teknikken 

i øvelserne skal gerne være indlært i de 

tidligere år og man bør arbejde med 6-10 

gentagelser og høj belastning.

U-18 spillere kan med fordel starte på 

plyometrisk træning af både ben og arme, 

men husk at planlægge de plyometriske 

træningspas med omhu. 

U-18 spillere er ofte spillere, der er meget 

modtagelige overfor fysisk træning og 

særligt drengene opnår store fremgange. 

Kropsstammen skal fortsat trænes, da den 

er fundamentet for den vægt man lægger 

på.

U-18 spillere bør styrketræne 2-3 gange 

om ugen, under hensyntagen til den sam-

lede mænge af kampe, haltræning og 

løbetræning.

U-14 spillere er ofte 

en meget blandet sammen-

sætning, og træningstilstanden 

kan være særdeles varieret fra 

klub til klub og hold til hold. 

Derfor er det væsentligt, at 

man som træner tager 

udgangspunkt i spillernes 

forudsætninger.
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Øvelsesforslag 
til styrketræning

bænkpres 
Man ligger på ryggen på en bænk med en 

vægtstang over sig. Vægtstangen løftes ud, 

og man løfter den lodret op i strakte arme 

og sænker den ned til brystkassen. Hjælpe-

ren står bag stangen og hjælper med at få 

den på plads efter brug og giver en hånd, 

hvis de sidste gentagelser bliver svære at 

løfte. I denne øvelse trænes brystmuskula-

turen.

squat 
Man står med fødderne i skulderbredde og 

en vægtstang hvilende på den øverste del 

af ryggen. Man bøjer så i knæene, mens 

man fører enden bagud, holder ryggen ret  

og forsøger at holde knæene lige over 

fødderne. Derefter strækkes i benene igen. 

Man kan regulere belastningen yderligere, 

afhængig af hvor meget man bøjer i knæet. 

I denne øvelse trænes benmuskulaturen.

benpres 
Man ligger i en dertil indrettet maskine 

og placerer fødderne på slæden. Derefter 

afsikres maskinen, og man henholdsvis 

bøjer og strækker i knæene. Man bør være 

opmærksom på, at knæene bliver over fød-

derne og ikke klasker sammen eller ryger 

for langt fra hinanden. Denne øvelse kan 

være et alternativ til squat.

læg-curl 
Man lægger sig på maven i en læg-curl 

maskine og indstiller fodpuden, så den er 

placeret omkring akillessenen. Derefter 

bøjer man i knæet, så puden kommer op 

omkring enden. I den øvelse trænes hase-

musklerne.

mave-bænk 
Benene sættes i klemme, og man laver 

mavebøjninger som normalt. Jo mere skrå 

bænken er, jo hårdere er øvelsen. Man kan 

desuden holde en vægtskive bag nakken el-

ler på brystkassen for yderligere belastning.

ryg-bænk 
Man ruller op i ryggen, indtil denne er helt 

strakt, hvorefter man ruller ned igen. Når 

man er nede, bør man kigge mod sin navle 

- når man er oppe lige frem. Man kan des-

uden holde en vægtskive bag nakken eller 

på brystkassen for yderligere belastning.

Træk til bryst
Man tager fat i tværbaren (brug enten en 

vinklet eller en lige) og trækker den ned til 

det øverste af brystet. Når baren er oppe, 

så kigger man op efter den, og når den er 

nede, så kigger man ned på navlen. 

Man bør forsøge at samle skulderbladene, 

mens man laver bevægelsen. Man kan flytte 

belastningen afhængigt af, hvordan man 

griber fat om baren.

Øvelsen træner primært rygmuskulaturen.

rowing på bænk
Man står ved en bænk og støtter med det 

ene knæ og en hånd på bænken. I mod-

satte hånd holder man en håndvægt, som 

fra strakt arm løftes med albuen tæt på 

kroppen op i skulderhøjde. Øvelsen udføres 

med begge arme.

Øvelsen træner bagsiden af skuldrene samt 

rygmuskulaturen.

Tå-vip 
Man står med fødderne i skulderbredde og 

en vægtstang på skuldrene eller i en særlig 

indrettet maskine. Man holder knæene 

strakt og nøjes med at bøje og strække i 

ankelleddet. Øvelsen træner lægmusklerne.

lunges 
Man står med en vægtstang på skuldrene. 

Derefter træder man frem på det ene ben 

og bøjer i dette. Herfra sætter man af, så 

man kommer tilbage til udgangspositionen. 

Dernæst gentages med det andet ben. 

Øvelsen træner benmuskulaturen.

Frivend 
Man står med fødderne i skulderbredde 

og vægtstangen foran sig. Man bøjer i 

knæene, tager fat i stangen og løfter  

den ved at strække i knæene. Derefter 

tager man den til skulderhøjde ved at 

føre hænderne opad. Samtidig sænker  

man tyngdepunktet, så man ikke skal 

’kaste’ vægtstangen så højt op.

Denne øvelse er teknisk svær og kræver 

derfor en længere indlæringsperiode med 

lav belastning og under supervision.

Frivendsøvelsen har til gengæld den store 

fordel, at den træner hele kroppen.
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Plyometrisk træning
Plyometrisk træning er hos de fleste kendt 

som springtræning. Dette er dog ikke en 

helt rammende betegnelse, da plyometrisk 

træning også med fordel kan anvendes for 

bryst- og armmuskulatur.

Plyometrisk træning er særdeles vigtigt  

for håndboldspillere, da der er mange  

situationer i håndboldspillet, hvor eksplo-

siv styrke er langt vigtigere end maksimal  

styrke. Når man skal springe til et hop-

skud, er kontakttiden for foden med gulvet 

kun meget kort, alt for kort til, at man kan 

nå at udnytte sin maksimale muskelstyrke.   

Træning af plyometri
Når man skal træne for at skabe øget 

eksplosiv styrke som følge af plyometrisk 

træning, er princippet simpelt. Man skal 

sørge for, at den muskel, der trænes først, 

bliver strakt og derefter skal arbejde aktivt, 

eksplosivt og hurtigt. Dette kan gøres ved 

nogle enkle huskeregler:

Kort kontakttid: Alle plyometriske øvelser 

skal udføres med mindst mulig kontakt-

tid med underlaget/redskabet. Ved spring 

betyder det altså, at der skal sættes af fra 

gulvet så hurtigt som overhovedet muligt. 

Eksplosivt: Alle plyometriske øvelser skal 

udføres så eksplosivt og kraftfuldt som 

muligt. Det betyder, at den korte kontakt-

tid skal bruges til at generere så meget 

kraft som overhovedet muligt. Ved øvel-

serne gælder det derfor om, at afsættet 

bliver så højt, som det kan lade sig gøre. 

Forspænding: Alle former for plyometrisk 

træning rummer et element af forspæn-

ding. Musklen strækkes altså ud, lige før 

den så hurtigt og eksplosivt som muligt 

skal trække sig sammen igen. 

supplerende 
Fysisk træning
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Dosering
Plyometrisk træning er meget udtrætten-

de. Hvis den maksimale kraft, man kan 

præstere falder for meget pga. udtrætning, 

så falder udbyttet af træningen også. 

Man bør derfor sørge for, at spillerne er 

friske forud for plyometrisk træning (placer 

det først i træningen), og for, at der er 

tilstrækkeligt med pauser imellem hvert 

træningssæt.

Træningen bør tilrettelægges sådan, at 

man har 5-6 repetitioner og 5-6 sæt.  

Pausetiden mellem sættene bør være  

ca. 10 gange så lang som arbejdstiden.

Da plyometrisk træning er en trænings-

form, der er meget belastende for krop-

pen, kan man ikke træne på denne måde 

gennem hele sæsonen. Man bliver nødt til 

at have nogle perioder med andre former 

for træning, sådan at den plyometriske 

træning kun bliver udført i perioder på 

2-3 uger ad gangen. 

indkøring
Den tekniske og fysiske udførsel af plyo-

metrisk træning kan være svær at lære. 

Især princippet med eksplosiv kraftudvik-

ling på kort kontakttid vil tage noget tid at 

vænne sig til for spillerne. Man bør derfor 

bygge sin plyometriske træning op, så man 

først arbejder med teknikken - siden med 

den eksplosive kraftudvikling. Når disse er 

på plads, kan man begynde at forvente et 

egentligt fysiologisk udbytte af den plyo-

metriske træning.

øvelsesforslag til plyometrisk 
træning af overkroppen

Kast 
En bold kastes op af væggen, og idet den 

kommer tilbage, gribes og kastes i en be-

vægelse, hvor man i gribningen forsøger at 

suge bolden ind til sig. Jo tungere bolden 

er, jo hårdere er belastningen. Der kan 

bruges alt fra håndbolde til medicinbolde. 

Hvis bolden ikke hopper særlig godt, kan 

man med fordel kaste ind i en minitram-

polin eller lægge sig på ryggen og kaste op 

i luften. Hvis teknikken er tilstrækkelig god, 

kan man også lave øvelsen med enhånds-

gribninger i stedet. Desuden kan man også 

variere mellem at kaste over hovedet (ind-

kast) eller fra brystkassen (basketafleve-

ring). Man bør også lave kast med rotation 

i hoften.

Power Drop 
Man ligger på ryggen. Oven over står en 

makker med en bold, som slippes. Man 

griber bolden og kaster den tilbage i en 

flydende bevægelse. Jo hårdere makkeren 

kaster, jo større er belastningen. Desuden 

kan også vælges en tungere bold.

Armstrækninger 
Man stiller sig som til armstrækkere med 

bøjede arme. Man sætter af ved at strække 

armene eksplosivt, så kun fødderne rør 

jorden. Når man lander, sætter man hurtigt 

af igen. Belastningen kan øges ved at have 

armene på nogle kasser, der er hævet 

over jorden. Man lander så nede mellem 

kasserne, sætter af og lander ovenpå dem 

igen. 

Elastiktræning 
Man kan med fordel træne overkroppen 

plyometrisk ved hjælp af elastikker. 

Grundlæggende for alle øvelser er, at man 

holder elastikken godt spændt ud, slapper 

lidt af i musklerne, så elastikken begynder 

at trække i armen. Eksplosivt stopper man 

elastikkens bevægelse og trækker armen 

tilbage til udgangspunktet. 

øvelsesforslag til plyometrisk 
træning af benene

De fleste af øvelserne for benene kan ud-

bygges, så man efter det sidste hop enten 

sprinter ligeud eller vender sig og sprinter 

til siden. 

Hop på stedet  
Sørg for at komme lige så hurtigt af sted 

fra gulvet, som man lander på det. Man 

skal primært bruge ankelleddet til at sætte 

højde og fart i hoppet. Mens man er i luf-

ten, kan man tage knæene til brystkassen, 

med armene røre sine fødder med strakte 

ben eller sparke sig selv bagi. Man kan 

også som udgangspunkt stå med det ene 

ben foran sig bøjet og det andet strakt ud 

bagved – springe op og bytte position  

i luften. Med fare for belastning på skuld-

rene bliver det hårdere at udføre øvelsen. 

Man bør sørge for, 

at spillerne er friske 

forud for plyometrisk 

træning, og for, at der 

er tilstrækkeligt med 

pauser imellem hvert 

træningssæt.
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Hop fra side til side 
To kegler er placeret med god afstand 

imellem. Man hopper sidelæns fra den ene 

kegle til den anden. Man skal sætte lyn-

hurtigt af ved hver kegle. Man kan enten 

springe fra det ene ben til det andet eller 

have dobbelt afsæt ved begge kegler. 

squat jump 
Man står ret op, hvorefter man ”squater” 

dybt og sætter af og lander. Derefter en 

kort pause inden man gentager det. Man 

kan øge belastningen ved at tage noget 

tungt på skuldrene eller om hofterne. 

Trappetræning 
Man står på nederste trin med hænderne 

på hoften eller bag hovedet. Man hopper 

op ad trappen med minimal kontakt på 

trinene. Man kan variere, hvor mange trin 

man springer op af gangen - og eventuelt 

krydre det med lidt løb i mellem.

Push-offs
Man står med det ene ben oven på en 

plint eller lignende. Man sætter det andet 

ben på plinten, hvorefter man sætter af 

igen med det samme. Man kan skifte ben 

hver gang eller bruge det samme ben - og 

man kan stå med siden til eller front mod 

plinten. Desuden kan man springe lige 

op eller hoppe over på den anden side af 

plinten hver gang. 

multi-spring 
Den klassiske plyometriske øvelse. Man 

har en eller flere plinte stående med et vist 

mellemrum imellem. Man springer op på 

første plint, ned i mellemrummet, op på 

den næste, osv. Hold fokus på maksimalt 

afsæt hver gang og minimal gulvkontakt. 

Kan også laves med siden til plintene, og 

kan varieres med at starte oven på en plint 

og springe ned.
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Skadesforebyggende 
træning
En almen god træningstilstand er en væ-

sentlig forudsætning for at undgå skader. 

Derfor har en veltilrettelagt løbetræning og 

styrketræning stor betydning i relation til 

minimering af skadesrisici.

Det kan dog være en særdeles god idé at 

supplere denne træning med specifikke 

øvelser, som træner balance, koordina-

tion og nogle af de stabiliserende muskler 

omkring særligt udsatte led. Her tænkes 

primært på knæleddet (hvor især pigerne 

ofte rammes af alvorlige skader) samt 

skulderleddet (hvor drengene tilsynela-

dende er særligt udsatte).

Derfor har Dansk Håndbold Forbund i sam-

arbejde med Gigtforeningen og Fagforum 

for Idrætsfysioterapi udviklet materialerne:
 Knokl for dit knæ

 Skudklar skulder

som begge kan findes på www.dhf.dk

Øvelserne fra disse materialer kan med 

fordel integreres i opvarmningen og/eller 

i styrketræningsprogrammerne. 

Kropsstammetræning 
(stabilitetstræning)

En stærk kropsstamme er fundamentet for 

en stærk krop. Derfor har størstedelen af 

den styrketræning, som anbefales for U-12 

og U-14 spillere, fokus på netop mave, 

ryg, hofte og skuldre.

Denne type træning bør også være en del 

af den fysiske træning for U-16 og U-18 

spillere, hvor den med fordel kan integre-

res i opvarmningen eller i styrketrænings-

programmerne.

Eksempler på øvelser kan være:

 Løb på alle fire – forskellige varianter

 Trillebør – forskellige varianter

 Kolbøtter samt rul omkring egen  
længdeakse

 Statiske øvelser som ’Planken’ eller 

rygliggende med spænding, så ben  

og skuldre er fri af gulvet.

En stærk 

kropsstamme 

er fundamentet 

for en stærk 

krop.
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Overgangen fra børnespiller til ungdoms-

spiller er et afgørende tidspunkt i talent-

udviklingen, hvor den fysiske træning skal 

tilpasses den enkelte spiller. Spillernes 

træningstilstande kan være meget forskel-

lige, og det er ikke usædvanligt, at U-14 

spillere dyrker 1-2 andre idrætsgrene sam-

tidigt, ligesom spillerne kommer i puber- 

teten og vokser i forskellige tempi. 

Det er derfor ikke en enkelt opgave at 

planlægge den fysiske træning for disse 

aldersgrupper. 

Den individuelle 
planlægning
For at kunne afdække spillernes indivi-

duelle fysiske kapacitet på en række for-

skellige områder, kan man gennemføre 

en række simple tests, der kan danne 

grundlag for planlægningen af, hvilke 

områder af den fysiske træning der skal 

prioriteres. Fordelene ved at gøre det på 

den denne måde er, at spillerne vil kunne 

få tilrettelagt et program, der er meget 

relevant og dermed motiverende for den 

enkelte spiller. Ulemperne kan være et 

stort tidsforbrug på at teste samt et fysisk 

træningsprogram, der er tidskrævende og 

vanskeligt at organisere. 

Testene bør teste de fire store områder,  

der er af særlig interesse for håndbold-

spillere, nemlig kondition, kropsstamme, 

arme/skuldre og ben. Hvis man opnår et 

tilstrækkeligt niveau i sin aldersgruppe, er 

det et tegn på, at man ikke behøver have 

særligt fokus på at forbedre dette område, 

men i stedet bør sætte ind på nogle af de 

andre områder. Præsterer man godt inden 

for alle fire områder, kan man sætte målet 

højere, end det er angivet nedenfor.

plAnlægning AF Fysisk 
træning

Overgangen fra 

børnespiller til 

ungdomsspiller er et 

afgørende tidspunkt i 

talentudviklingen, hvor 

den fysiske træning 

skal tilpasses den 

enkelte spiller.
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Det er vigtigt at understrege,  

at de angivne testresultater for 

de enkelte aldersgrupper kun 

må betragtes som vejledende. 

Konditionstest - Yo-yo test:
En relevant og forholdsvis simpel test af 

konditionen er den tidligere omtalte yo-yo 

test. Yo-yo interval restitutionstest niveau 

1 anvendes, og spillerne bør kunne opnå 

følgende resultater:

Kropsstammetest - ’Planken’:
Spilleren ligger udelukkende med støtte 

på tåspidser og underarme (albueleddet i 

90 gr.). Kroppen skal holdes ret (som en 

planke) ved at spænde, og spilleren skal 

kunne holde denne spænding i ryg, mave 

og balder så længe som muligt. Når maven 

’tabes’, og skulderbladene begynder at 

’stikke op’, er det et tegn på, at spilleren 

er ved at være træt og derfor ikke længere 

kan holde spændingen i kroppen. Spilleren 

bør kunne opnå følgende resultater:

Kropsstammetesten kan give  

en indikation på, om spilleren 

er stærk nok til at begynde med 

styrketræning med vægte  

(som U-14 spiller). 

U-14 piger

U-14 drenge 

U-16 piger 

U-16 drenge 

U-18 piger 

U-18 drenge

Tid

1:30 min

1:45 min

1:45 min

2:00 min

2:00 min 

2:30 min

U-16 piger 

U-16 drenge 

U-18 piger 

U-18 drenge

Testresultat

Niveau 16

Niveau 16,5

Niveau 17

Niveau 17,5
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Arm/skulder test – Kast med 
medicinbold:
Spilleren sidder på gulvet med strakte ben. 

I udgangspositionen har spilleren ryggen 

lige over den linje, man måler fra. En 3 

kg tung medicinbold kastes fremad med 

begge arme (som fodboldindkast). Hælene 

skal være i gulvet under kastets udførelse. 

Spillerne forventes at kunne opnå følgende 

resultater:

U-16 piger 

U-16 drenge 

U-18 piger 

U-18 drenge

Kastelængde

4,00 m

5,00 m

4,50 m

6,00 m

U-16 piger 

U-16 drenge 

U-18 piger 

U-18 drenge

Hoppehøjde

20 cm

30 cm

25 cm

35 cm

bentest - Hoppetest: 
En simpel hoppetest kan både fortælle 

noget om spillerens muskelstyrke, eksplo-

sive styrke samt afsætsteknik. Hoppetesten 

afvikles ved først at måle spillerens højde 

med strakt arm, hvor et punkt sættes på 

en væg, fx med kridt. Herefter hoppes 

maksimalt op med strakt arm, hvor spil-

leren markerer det højest mulige punkt. 

Afstanden mellem de to punkter angiver 

spillerens hoppehøjde. Der hoppes fra 

stående (uden tilløb), og spilleren forven-

tes at kunne opnå følgende resultater:
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mental træning
Når vi sætter fokus på, at børn og unge 

skal trives i håndboldsporten, så er glæde 

et centralt begreb. Vi ønsker at inddrage 

psykologisk viden og udvikling af mentale 

kompetencer, fordi vi ved, at det har stor 

betydning for, hvordan børn og unge trives 

i idrætten og for deres læring og deres 

præstationer. At lære at træne og præste-

re er en kompetence, som de kan have 

glæde af hele livet! Når vi inddrager mental 

træning, betyder det konkret for spilleren, 

holdet og træneren, at der arbejdes med 

at bevidstgøre alle parter om tankens be-

tydning for læring og præstation. Det be-

tyder, at de i højere grad kan blive tanke-

mæssigt opmærksomme på glæden i 

præstationen. 

Psykologien og det mentale fagområde i 

håndbold er omfangsrigt. Men hvor skal vi 

begynde med den mentale træning? Først 

og fremmest må vi tage udgangspunkt i, 

hvem vi træner. Dernæst må vi i højere 

grad inddrage forskellige mentale træ-

ningstemaer i den daglige træning. Målet 

er, at den mentale træning bliver en del 

af spillerens og trænerens hverdag på en 

bevidst kompetent måde. I det følgende 

afsnit beskrives en række generelle prin-

cipper og anbefalinger i forhold til mental 

træning målrettet håndboldspillere. Kon-

kret inspiration til mentale træningsøvelser 

beskrives i hovedafsnittene for henholdsvis 

U-14, U-16 og U18.

Når vi inddrager den mentale træning i 

spillerens hverdag, kan det være en fordel 

at tage udgangspunkt i, hvordan hverdag-

en rent træningsmæssigt ser ud. Det kan  

vi gøre ved at arbejde ud fra tre perioder: 

Perioden før træning, perioden under 

træning samt perioden efter træning. 

I de enkelte perioder – og i alle tre perio-

der som helhed – er der mange temaer fra 

det mentale repertoire i spil. Målsætning, 

motivation, visualisering, indre dialog, selv-

tillid, afspænding, koncentration, spæn-

dingsregulering og coping (håndtering af 

situationen, mestringsforsøg) er temaer, 

som antages at være særligt centrale. 

Dette gælder blandt andet for Team Dan-

marks sportspsykologiske model.

Når vi inddrager 

mental træning i  

spillerens hverdag, kan 

det være en fordel at 

tage udgangspunkt i,  

hvordan hverdagen 

rent træningsmæssigt 

ser ud.
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De nederste 

niveauer i modellens tre-

kant - personlighed og identitet og livet 

som eliteudøver (Life Skills) - samt miljøer 

og nøglepersoner behandles i kapitlerne 

’Trænerrollen’ og ’Det gode talentmiljø’. 

I dette kapitel har vi valgt at beskrive og 

uddybe nedenstående fokusområder i 

separate afsnit rettet mod henholdsvis 

U-14, U-16 og U18.

Team Danmarks 
Sportspsykologiske model

Modellens centrum er en trekant, 
der repræsenterer spilleren. 

Trekanten indeholder tre 
niveauer: Personlighed 

og identitet, livet som 
eliteudøver og mentale 
færdigheder. Rundt om 
spilleren er konteksten: 
Situationen her og nu, 
miljø og personer uden 
for sporten samt selve 
sportsmiljøet og 
nøglepersoner 
inden for dette.

Aldersgruppe Mentalt fokusområde:

U-14 Indre dialog

U-16 Før/under/efter træning - 
målsætning, motivation og 
evaluering

U-18 Kampstrategi

Disse er tre mentale kompetenceområder, spillerne bør til-

egne sig, som en del af deres håndboldmæssige udvikling. 

TOPPRÆSTATIONER

DET
MENTALE

HJUL

Sportsmiljø
Træningsmiljø

Konkurrencemiljø

Miljø uden for sporten
Socialt

Uddannelse/Job

Nøglepersoner
Træner

Holdkammerater
Konkurrenter

Andre

Nøglepersoner
Familie
Kæreste
Venner
Andre

Situationen
Medgang
Modgang

PERSONLIGHED & INDENTITET

LIVET SOM ELITEUDØVER & LIFE SKILLS

Selvværd Motiver Værdier Typisk adfærd

Sport-Life BalanceSamarbejdeKarrierefaserPlanlægningCommitment

Mentale
færdigheder
i træning og
konkurrence

Spændings-
regulering

Visualisering

Målsætning

Konstruktiv
evaluering

Konkurrence-
strategier

Koncentra-
tion

Indre 
dialog

Selvtillid
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I den internationale forskningslitteratur på feltet påpeger 

Jones et. al. (2002), at udøvere med mental styrke er i stand 

til at percipere, reflektere og perspektivere deres præsta-

tioner på en sådan måde, at det gør dem i stand til at erfare, 

bruge og opleve forskellige positive psykologiske tilstande. 

Eksempler kan være, at håndboldspilleren viser evnen til at 

overkomme svage og svingende præstationer, at håndtere 

svært pressede situationer (Goldberg, 1998), og ikke lader 

omgivelserne påvirke præstationsevnen på en negativ måde 

(Gould et. al., 1987).

Spillerens udvikling 
af mental styrke

Inden vi sætter fokus på de tre målgrupper 

– U-14, U-16 og U-18 – er det væsentligt 

at sikre en fælles forståelse af, hvad men-
tal styrke er. Derved kan vi skabe et kvali-

ficeret udgangspunkt for det daglige men-

taltræningsarbejde. I det følgende beskri-

ves fire centrale pointer om mental styrke 

relateret til håndbold.

 

1. En stærk selvtillid for at spilleren skal 

kunne arbejde med sine mål. Fordi tro-

en på sig selv – en følelse og oplevelse 

af ”jeg-kan” det her - har betydning 

for motivationen til at træne og spille 

kamp.

2. At være i besiddelse af en effektiv 

forstyrrelseskontrol – for at kunne 

håndtere de eksterne og interne ”for-
styrrelser” – fx at modstanderne spiller 

godt, at publikum larmer, at spilleren 

er i tvivl om sin løbebane i kontrafasen, 

eller at træneren stiller mange krav. 

 Det er alle forskellige kendetegn ved  

at præstere under pres.

3. Ikke at lade sig påvirke negativt af 

andres gode eller dårlige præstationer. 

Det er vigtigt at kunne fokusere på 

sin egen præstation – isoleret fra fx 

modstanderens eller en holdkammerats 

gode eller dårlige præstationer. 

4. Evnen til at slå ”håndbold-fokus” til 

og fra. Det har betydning, at spilleren 

lærer at ”slukke for håndbold-fokus” og 

beskæftige sig med andre ting end kun 

håndbold. Det skaber bedre mulighed 

for at sætte karrieren i perspektiv – og 

øge kvalitet og intensitet i træning og 

kamp. 

De fire pointer om mental 

styrke relateret til håndbold 

er forankret i arbejdet af en 

gruppe forskere, der har 

undersøgt, hvilke karakteristika 

der kendetegner eliteudøvere 

med mental styrke. 

I denne sammenhæng betyder det, at 

håndboldspillere og håndboldtrænere i 

talentudviklingssammenhæng får en fælles 

forståelse af det mentale - og dermed et 

fælles sprog. Det gør det muligt at mål-

rette, systematisere og effektivisere de 

mange forskellige mentale aspekter, der 

er i spil til træning og i kamp. Der kan op-

stilles en række fokuspunkter – satsnings-

områder – for den mentale træning, som 

der kan arbejdes efter og derved skabes et 

mere kvalificeret grundlag for udvikling af 

mental styrke. Det er et fælles anliggende 

i talentudviklingsmiljøet. Ikke kun en indivi-

duel udfordring for spilleren. 

Indre dialog - 
mentalt fokusområde 
for U-14 spillere

Den ”indre dialog” handler om de tanker, 

som spilleren gør om sig selv i forhold til 

den kommende træning eller kamp. Det 

er spillerens samtale ”med sig selv” – og 

spilleren skal støttes i, at den bliver så kon-

struktiv som muligt: ”... jeps det går godt 
det her; det går bare derudad…” er altså at 

foretrække frem for; ”…jeg er da for dum 
nu; det du’r ikke det her…”. 
To ting har afgørende betydning for, 

hvorvidt den indre dialog er positiv eller 

negativ eller varierer (til tider hyppigt) 

mellem at være positiv og negativ. Dels 

selve situationen som spilleren befinder 

sig i, dels de vaner (eller præferencer) 
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Den 

grundlæggende 

antagelse er, at den 

positive indre dialog 

normalt styrker 

spillerens selvtillid, 

motivation og 

præstation.

som spilleren har udviklet gennem tiden. 

Spilleren kan godt være bevidst om sin ”in-
dre dialog” i nogle situationer, men mange 

spillere er ikke klar over – bevidste om – 

hvad de faktisk siger til sig selv, hvis de er 

under pres i en kamp.

Det tager tid at ændre en vane hos en 

spiller, der ofte giver udtryk for, at han  

eller hun tænker negativt om sig selv.

Den grundlæggende antagelse er, at den 

positive indre dialog normalt styrker spil-

lerens selvtillid, motivation og præstation. 

Og at den negative indre dialog normalt 

svækker spillerens selvtillid, motivation og 

præstation. Alt andet lige er en positiv og 

konstruktiv indre dialog et bedre udgangs-

punkt for præstation end en negativ og 

destruktiv indre dialog. 

Øvelse - ”Fra negativ til positiv”
Det er en del af livet, at vi indimellem har 

negative tanker. Når de negative tanker 

kommer frem, er det vigtigt at håndtere 

dem på en hensigtsmæssig måde. Vi må 

forsøge at ændre de uhensigtsmæssige 

negative tanker til hensigtsmæssige posi-

tive tanker. Lad hver enkel spiller på holdet 

skrive de negative tanker ned, som hæm-

mer præstation i træning og kamp. 

Idéen med dette er at genkende de for-

skellige situationer med negative tanker 

– samt hvad de negative tanker egentlig 

fører til. Lad evt. spillerne snakke sammen 

2 og 2 om, hvordan de reagerer, når det 

sker; hvilken betydning det får for deres 

• Hvordan kunne jeg 
brænde det skud...?

• Nej, jeg må ikke gå på 
den finte...

• ...hvordan vil jeg gerne, 
det skal være?

• ... hvad har jeg indfly-
delse på?

• OK, jeg brændte - men 
næste gang vil jeg holde 
skudarmen længere tid, 
inden jeg skyder...

• Jeg lærer af mine fejl - 
næste bold er vigtig nu...

Negativ indre 
dialog

Positiv indre 
dialog

Byttes til...

Fra negativ til positiv indre dialog

Spilleren skal anvende fokuspunkter og 

nøgleord i den ”indre dialog” for derved 

at fastholde fokus i træningen på det, der 

fungerer – og det der skal udvikles: ”… det 
her føles godt…”, ”… jeg har en god rytme 
i spillet nu…”, ”… jeg kan det her – jeg 
har gjort det før – det er fedt at arbejde 
med det her…”. Spilleren kan selv udpege 

en række ord eller sætninger, som kan 

bruges i træning eller kamp. Træneren skal 

støtte spilleren i, at det er OK at arbejde 

med sin ”indre dialog” både før, under og 

efter træning og kamp. Tankerne om hvad 

spilleren ser frem til i dagens træning eller 

kamp, hvad der bliver særlig udfordrende, 

lærerigt eller hårdt - og om alt nu lige går 

som det skal. Træneren kan støtte op om 

spilleren med nøgleord og anvisninger, der 

fortæller, hvad der skal tænkes, fokuseres 

på og gøres i den enkelte situation. 

spil, osv. Lad dernæst hver enkelt spiller 

(selvstændigt) bytte det negative på listen 

ud med noget positivt. 

Når spillerne selvstændigt har udfyldt 

skemaet med nogle tanker – og har givet 

bud på hvordan en positiv indre dialog 

kunne se ud – så kan de evt. igen snakke 

sammen om det 2 og 2. Øvelsen kan tages 

med på træningsbanen, hvor træneren i 

udvalgte øvelser opfordrer spillerne til at 

være opmærksomme på, hvad der sker 

med deres spil – eks. afslutningstræning 

– når de bevidst vælger en negativ indre 

dialog, og når de bevidst vælger en positiv 

indre dialog. 
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Før/under/efter 
træning 
– mentalt fokusom-
råde for U-16 spillere

Det mentale fokusområde for U-16 spillere 

omhandler sammenhængen mellem mål-

sætning, motivation og evaluering før/un-

der/efter træning. Målsætning og motiva-

tion hænger tæt sammen. Arbejdet med 

målsætning og motivation har direkte og 

indirekte indflydelse på spillerens trivsel og 

lyst til at træne og spille kampe. 

Det er centralt, at spilleren lærer at skelne 

mellem forskellige typer af mål. Vi har i 

denne sammenhæng valgt at fremhæve 

tre typer af mål: Procesmål, præsta-
tionsmål og resultatmål. Procesmål  

handler om, hvordan eksempelvist en 

teknisk detalje kan trænes. Eller hvordan 

der i et træningpas kan arbejdes proces-

orienteret med at holde fokus på fx et  

eller flere tekniske momenter.

Præstationsmål udtrykkes ofte ved et fo-

kus på egen indsats og udvikling. Et præ-

stationsmål er ”inden for spillerens kon-
trol” og kan fx være fokus på at yde sit 

bedste, være til stede i ”nuet” mm. 

Her konkurrerer man med sig selv! 

Resultatmål udtrykkes ofte ved et fokus 

på placering eller sejr. Et resultatmål er 

”uden for spillerens kontrol”, da vi ikke 

kan kontrollere modstanderens niveau 

eller præstationsevne. Her konkurrerer 

man med andre! 

Spilleren skal i løbet af sin U-16 tid lære 

at arbejde med at sætte mål for træning 

og kamp – i nævnte rækkefølge - der først 

og fremmest er proces- og præstations-

orienterede – og derefter resultatoriente-

rede. Det er OK at være resultatorienteret 

– ofte giver det helt sig selv – men spille-

ren må ikke kun være resultatorienteret.

Målsætningen skal have ”tre ben” for ikke 

at ”vælte”. Der skal udpeges særlige fokus-

punkter, som spilleren tager med sig i 

selve træningen fx ”positiv attitude” eller 

”fokuspunkter i …”. Alt afhængig af spille-

rens parathed skal fokuspunkterne evalue-

res efter træning. 

Typer af mål

Præstationsmål Procesmål Resultatmål

• ”Inden for spillerens 
kontrol”

• At yde sit bedste.

• Konkurrence med sig 
selv.

• Handler om hvordan 
fx en teknisk detalje 
kan trænes.

• Fokus på detaljer.

• ”Uden for spillerens 
kontrol”

• Fokus på placering 
eller sejr.

• Konkurrence med 
andre.

Præstationsmål 

udtrykkes ofte ved et 

fokus på egen indsats 

og udvikling. Et præstations-

mål er ”inden for spillerens 

kontrol” og kan f.eks. være 

fokus på at yde sit bedste, 

være til stede i ”nuet” mm. 

Her konkurreres med 

sig selv! 
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Samlet set kan ”før/under/efter” træning 

se ud på følgende måde. Se ovenstående 

figur. 

Træneren skal støtte spilleren i at for-

mulere og sætte ord på mål og fokus-

punkter. Hjælpe spilleren med at udpege 

nye udviklingspunkter og give feedback 

løben-de under træning og efter træning! 

Give feedbacken i et 2:1 forhold, dvs. to 

ting der fungerer godt, og som spilleren 

udfører fint, og en ting der bør udvikles 

yderligere eller gøres endnu bedre. Spørg 

ind til, hvad spilleren har lært i dagens 

træning. Selv de mindste detaljer har stor 

værdi. En balance mellem at give feedback 

og forstærke ønsket adfærd (handlinger), 

samtidig med at der stilles krav (nye eller 

allerede eksisterende), anbefales. 

Det mentale fokusområde om ”før/under/’
efter træning” handler om at træne spil- 

lerne mentalt i at arbejde med deres eget 

fokus før træning. Det er en øvelse i at 

arbejde med målsætning for træning, for- 

følge målsætning under træning og der-

næst bearbejde målsætning efter træning. 

Formålet er, at spilleren udvikler selvstæn-

dighed – både mentalt og konkret i træ-

ningen – og derved lærer at arbejde med 

sin egen selvtillid, fastholde fokus og ”slå 

håndbold-fokus” fra, når træningen er 

veloverstået.

Kampstrategi 
(før/under/efter kamp) 
– mentalt fokusom-
råde for U-18 spillere

Det mentale fokusområde for U-18 spillere 

er ”før/under/efter” kamp. Formålet er at 

sætte fokus på, at spilleren udvikler hen-

sigtsmæssige rutiner og strategier i forbin-

delse med kamp. Der er mange fordele ved 

at anvende rutiner og strategier. Først og 

fremmest forbedrer det spillerens kon-

centrationsevne – og det giver spilleren 

mulighed for at udvikle en god ”forstyr-
relseskontrol” i forhold til: 

 negative tanker og tanker på eventuelle 

negative konsekvenser af et misset 

skud eller aflevering 

 tanker om ”datid”, fx tidligere dårlige 

handlinger i en kamp, som der ikke kan 

gøres noget ved nu 

 tanker om ”fremtid”, fx slutresultat eller 

kommende udfordringer, som der ikke 

kan gøres noget ved nu og her

• Forventninger til dagens træning?
• Hvad er vigtigt for mig i dagens træning?
 - og hvad er vigtigt for holdet?
• Hvad vil være en god træning?
• Udpeg 2-3 fokuspunkter

• Aktiv indre dialog - med afsæt i 
fokuspunkter

• Hvordan gik dagens træning? Blev mine 
forventninger indfriet? Holdets forvent-
ninger?

• På hvilken måde var det en god træning?
• Hvad lærte jeg af dagens træning?
• Hvad tager jeg med mig videre?
• Hvad vil jeg gerne gøre bedre i næste 

træning?

Før træning

Under træning

Efter træning

Fokuspunkter før/under/efter træning

Det mentale fokus-

område om ”før/under/

efter træning” handler 

om at træne spillerne 

mentalt i at arbejde 

med deres eget fokus 

før træning.
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 svingende selvtillid, hvor spilleren ikke 

stoler på sig selv og sin beslutning om 

bestemte handlinger og derfor bekym- 

rer sig om konsekvenserne, hvis hand-

lingen mislykkes

 træthed på grund af utilstrækkelig kost, 

søvn, restitution eller fysik 

 ydre forhold, fx synsindtryk (skygger, 

konditioner) eller lydindtryk fra dom-

mer, modstandere, officials, publikum 

mm. 

Vi ved, at hensigtsmæssige 

rutiner og strategier har en 

opvarmningsfunktion; 

at spilleren gør sig klar både 

fysisk og mentalt. Det skaber 

en automatisk udførelse af 

præstationen og hjælper 

spilleren med at holde fokus 

på det, der er vigtigst 

nu og her.

Spilleren kan overføre sine erfaringer fra 

den mentale træning fra ”før/under/efter

træning”. Men i udviklingen af hensigts-

mæssige og optimale rutiner og strategier i 

forbindelse med kamp er der et øget fokus 

på at kunne levere sit bedste. Det betyder, 

at differentieringen mellem de tre typer 

af mål – præstationsmål, procesmål og 

resultatmål – stadig er gældende, men nu 

rettet mod at præstere i kamp.

Figuren herunder viser de tre faser – før/

under/efter, som spilleren i løbet af U-18 

perioden bør udvikle med et personligt 

”fingeraftryk”. Tag gerne udgangspunkt i 

kampsituationer, hvor det er gået godt! 

Hvad fungerede godt? Hvad gjorde jeg før 

kampen? Hvordan havde jeg det under op-

varmningen? Husk på, at en kampstrategi 

er ”dynamisk”, så den kan udvikle sig 

over tid. Det må ikke blive så fastlagt, at 

Før kampen Under kampen Efter kampen

• Planlægger dagen

• Praktiske ting - tøj, mad, væske mm.

• Mental forberedelse: Går for mig selv 
- og udpeger særlige udfordringer 
i kampen - tænker fokuspunkterne 
igennem 2-3 gange

• Tænker på to positive ting fra sidste 
kamp eller træning...

• Gennemgår en gang mere mine 
udfordringer i kampen; hvilke 2-3 
fokuspunkter har jeg?

• Transport, omklædning, opvarmning

• Kort sparring med træner

• ”Jeg ved, at jeg kan - og jeg har  
gjort det før...”

• Kropsholdning

• Fokus på det der kan kon-
trolleres!

• ”Jeg er klar”: Parat, positiv 
attitude, fokuspunkter for 
konkurrencen, indlevelse, 
sætter handlinger på - ikke 
”kun” tanker!

• Jeg er ikke ”klar”:

•	 Underspændt: Find  
fokuspunkter. Vær tilstede 
”her og nu” - lige nu er det 
vigtigste den næste aktion

•	 Overspændt:	3-5 dybe  
indåndinger. Løsne krop-
pen. Der er en grund til, at 
du er her - nyd det!

• Hvordan gik kampen?  
Hvad fungerede for mig?  
Hvad fungerede for holdet?

• Indfriede jeg min målsætning 
og mine fokuspunkter? Hvor?

 • To positive ting, som jeg vil 
tage med mig videre.

• Et udviklingsaspekt som jeg  
vil arbejde videre med

• Er der noget fra kampen, som 
skal drøftes med trænere eller 
andre?

• Konkurrencen lukkes - jeg 
finder tid og rum til afslapning 
og adspredelse
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det bliver uhensigtsmæssigt for spilleren. 

Træneren skal sammen med spilleren være 

med til at udvikle og anvise hensigtsmæs-

sige rutiner og strategier i både træning 

og kamp – og det omhandler både fysiske, 

praktiske og mentale aspekter. Træneren 

har en ”balancerende rolle” mellem på den 

ene side at støtte og respektere spillerens 

personlige ”fingeraftryk” i kampstrategien 

– og på den anden side at udfordre og 

stille spørgsmål ved uhensigtsmæssige 

ting, som spilleren gør. Husk på, at en spil-

lers rutine og strategi udvikler sig over tid! 

 

Holdets udvikling 
af mental styrke

Udvikling af holdets mentale styrke er et 

arbejde, der rækker ind i alle facetter af 

træning og kamp. I denne sammenhæng 

fokuseres på holdets ”fælles sprog” om 

mental styrke samt en konkretisering i 

et før/under/efter perspektiv i relation til 

såvel træning som kamp.  

Det er centralt, at holdets ”fælles sprog” 

om mental styrke søges udviklet og op-

timeret. Der skal skabes et miljø på holdet, 

hvor den enkelte spillers individuelle 

forberedelse til kamp bliver en integreret 

del af holdets forberedelse til kamp. Det 

betyder, at spillere og trænere bør udvikle 

en fleksibel rutine, der sikrer, at holdet så 

ofte som muligt bringer sig i en position, 

hvor det er muligt at præstere optimalt. 

På samme måde som det er muligt for 

den enkelte spiller at arbejde med en ”før/

under/efter” træning og kamp, på samme 

måde er det muligt, at træneren i samar-

bejde med spillerneb arbejder med holdets 

”før/under/efter” kamp. Det skal afspejle 

trænerens og holdets værdier og fungere 

som inspiration og anvisninger – snarere 

end som kontrolmanual og regelsæt. Dette 

lægger også op til en afklaring af holdets 

fælles målsætning, som også bør afspej-

le de tre typer af mål. På samme måde 

som de tre typer af mål går igen i såvel 

den enkelte spillers rutiner og strategier i 

forbindelse med træning og kamp – som 

holdets rutiner og strategier i forbindelse 

med kamp (og træning). 

Forsøg at løse konflikter 

åbent og direkte med dem, 

det involverer

Skab et miljø, 

hvor udvikling og læring 

er i centrum

Støt op om holdets fælles 

målsætning

Holdet har brug for positiv 

feedback og for, at der 

stilles krav

3 råd til spillerne 3 råd til trænerne

Giv positiv feedback til en hold-

kammerat mindst én gang, hver 

gang du træner

Sæt rammerne for udrbejdelse 

af holdets målsætning
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Trænings- og 
akTiviTeTsmængde
Håndbolden i Danmark har i udgangssitua-

tionen gode muligheder for at udvikle en 

stærk talentmasse. Den store udbredelse 

af foreninger og faciliteter samt sportens 

popularitet i Danmark giver gode mulig-

heder for rekruttering af en stor mængde 

børnespillere og dermed en bred gruppe 

af potentielle talenter.

De strukturelle forhold i de fleste hånd-

boldforeninger (haltid, trænerressourcer 

etc.) betyder dog, at træningsmængden 

for de yngste aldersgrupper generelt er 

ret begrænset.

Dette skal dog ikke ses som en begræns-

ning for at udvikle håndboldtalenter på 

længere sigt. Faktisk skaber en alsidig 

idrætsdeltagelse i børneårene et rigtigt 

godt fundament for en senere eliteidræts-

karriere. 

Det kan derfor kun anbefales, at børn 

stifter bekendtskab med mange forskel-

lige idrætsgrene. Derved opnår de en bred 

bevægelseserfaring og en grundlæggende 

fysisk-motorisk stimulering, som gør det 

nemmere for dem at tilegne sig de mere 

specifikke håndboldfærdigheder på et 

senere tidspunkt.

Børns fysiske 
aktivitetsniveau

Børn bør i det hele taget have et højt 

fysisk aktivitetsniveau. Dette opnår de ikke 

alene gennem den organiserede træning i 

idrætsforeningerne. De skal derfor opmun-

tres til masser af uorganiseret fysisk akti-

vitet i haven, på gaden og i skolegården 

– boldspil, cykling, rulleskøjteløb etc. 

Børn vil også af denne vej opnå væsent-

lige bevægelseserfaringer.

Håndboldsportens 

popularitet i Danmark 

giver gode muligheder 

for rekruttering af en 

stor mængde børne-

spillere og dermed 

en bred gruppe af 

potentielle talenter
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Frem til 8 – 9 års alderen vil disse uorgani-

serede aktiviteter i mange tilfælde udgøre 

størstedelen af børnenes samlede træ-

nings- og aktivitetsmængde.

Mange børn er i 9-12-års alderen stor-

forbrugere af idræt. På dette alders- og 

udviklingstrin er børn meget nysgerrige og 

udforskende i forhold til, hvad de magter 

rent kropsligt. Man vil derfor opleve, at 

børnene kaster sig over forskellige idræts-

grene for at finde ud af, hvor de oplever 

den største glæde og stimulering af deres 

behov for fysisk udfoldelse og sociale 

relationer.

Man skal i håndboldklubberne søge at 

skabe et miljø, som er attraktivt, sådan 

at børnene fastholdes eller rekrutteres. 

Samtidigt skal man også anerkende, at 

der er en værdi i, at børnene afprøver sig 

selv inden for andre idrætter og af den vej 

opnår forskellige erfaringer såvel kropsligt/

bevægelsesmæssigt som socialt. 

Håndbold som primær 
idrætsgren

Indtil 12-13 års alderen vil de idrætsak-

tive børn ofte regelmæssigt dyrke to eller 

måske tre idrætsgrene. Frem til dette 

alderstrin omfatter træningen i håndbold-

foreningen oftest 3 - 4 timer om ugen.

Omkring 13-14 års alderen oplever man 

i ungdomshåndbolden en polarisering 

med hensyn til træningsmængde, ambi-

tionsniveau og ressourceanvendelse, hvor 

nogle foreninger satser mere elitært, mens 

andre fortsætter på lidt lavere niveau.

Håndboldtræningsmængden i de elitært 

satsende foreninger øges her til 6 - 7 

timer om ugen og træningen bliver mere 

målrettet. De øgede krav betyder, at de 

unge på dette alderstrin må foretage et 

valg af primær idrætsgren.

De bør dog fortsætte med at dyrke en 

sekundær idrætsgren, da deres samlede 

trænings- og aktivitetsmængde ellers vil 

blive reduceret betydeligt.

I 15 -16 års alderen må den idrætslige  

specialisering forventes at slå helt igen-

nem, sådan at den unge spiller koncen-

trerer sig fuldt ud om håndbolden og kun 

dyrker andre idrætsgrene som supplement 

– fx om sommeren.

På dette alderstrin øges den samlede 

håndboldtræningsmængde for de unge 

elitespillere til 9 – 10 timer om ugen, og 

samtidigt vil træningsintensiteten tage til.

Denne udvikling fortsætter på U-18-niveau, 

hvor træningsmængden må forventes at nå 

op på 10-12 timer om ugen.

Mange børn kaster 

sig i 9-12 års alderen 

over forskellige idræts-

grene for at finde ud af, 

hvor de oplever den 

største glæde og stimu-

lering af deres behov 

for fysisk udfoldelse og 

sociale relationer.
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Niklas Landin gik til svømning 4-5 gange om 
ugen, spillede fodbold 2-3 gange om ugen og 
håndbold tre gange om ugen som 12-13 årig. 
”I dag tror jeg, at det er en fordel, at jeg har 
spillet fodbold. Det har været med til at give  
mig noget i benene”, har Niklas udtalt.

Lotte Grigel gik – foruden håndbold - til gym-
nastik og svømning som barn. Som 13 årig blev 
hun jysk mester i tennis.

Lærke Møller nåede at spille 14 kampe på U-17 
landsholdet i fodbold, inden hun valgte at satse 
på håndboldkarrieren.

Anbefalinger til 
trænings- og 
aktivitetsmængde

I nedenstående tabel gives en sammen-

fattende anbefaling i forhold til ugentlig 

trænings- og aktivitetsmængde for børne- 

og ungdomshåndboldspillere på forskellige 

alderstrin.

Det kan diskuteres – og det bliver det 

løbende - om ovenstående anbefalede 

træningsmængde for de unge talenter er 

tilstrækkelig. 

Faktum er, at de unge håndboldspillere 

træner mindre end talenter fra de fleste 

andre idrætsgrene.

Der kan omvendt argumenteres med, at 

håndboldspillets intensitet og karakter 

betyder, at det er nødvendigt med en vis 

restitutionstid mellem de enkelte trænings-

pas. Samtidigt anbefales det, at netop 

intensiteten i træningen prioriteres frem 

for mængden. 

Differentiering er et nøgleord 

i udviklingen af de unge hånd-

boldtalenter – og også på dette 

område kan der differentieres.

 
I tilfælde, hvor det er muligt og under hen-

syntagen til en forsvarlig progression (se 

nedenfor), vil træningsmængden for en-

kelte spillere/hold naturligvis kunne øges.

 Håndbold  Anden
 (inkl. fysisk idræt/fysisk Ialt
 træning)  aktivitet

U6
U8 1 5-7 6-8

U10 2 6-8 8-10

U-12 4-5 7-9 11-14

U-14 Elite 6-7 6-8 12-15

U-16 Elite 9-10 3-5 12-15

U-18 Elite 10-12 2-3 12-15

Anbefalinger til ugentlig trænings- og aktivitetsmængde for børn og unge 
angivet i timer. I anden idræt/fysisk aktivitet indgår deltagelse i andre 
idrætsgrene, idræt i skolen og uorganiseret aktivitet.

Det anbefales, 

at intensitet i 

træningen priori-

teres frem for 

mængde.
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Langsigtet 
planlægning

Når træning og andre aktiviteter for børn 

og unge talenter planlægges, skal det ske 

i et langsigtet perspektiv.

Som tidligere nævnt er det kun hensigts-

mæssigt, at den idrætslige specialisering 

ikke sker for tidligt. Når det så er sagt, 

gælder det naturligvis om at udnytte den 

begrænsede håndboldtræningstid opti-

Langsigtet udviklingsmodel

 Lege Lære Lære at træne Træne at træne Træne at 
     konkurrere

U-6 U-8 U-10 U-12 U-14 U-16 U-18

 Prøve mange  Dyrke flere Dyrke to Håndbold som Håndbold og
 idrætsgrene idrætsgrene idrætsgrene  primær idrætsgren supplerende aktiviteter

Præ-pubertet Pubertet Post-pubertet

malt. Her kan man tage afsæt i følgende 

langsigtede udviklingsmodel, som opererer 

med forskellige faser i en klar rækkefølge.

Lege
For de yngste er legen i centrum. Trænin-

gen skal være sjov og motiverende, og 

læringen af de basale færdigheder sker  

den vej.

Lære
I denne fase er børnene meget nysgerrige 

og ivrige efter at lære nye kropslige fær-

digheder (teknikker). Fra 6-8 års alderen 

frem til puberteten gennemlever børnene 

en stabil vækstperiode, som er gunstig for 

dette (”den motoriske guldalder”).

Lære at træne

Gode træningsvaner er nødvendige, hvis 

man vil drive det til noget. Spillerne skal 

lære og opnå forståelse for, hvad det vil 

sige at træne - fx at det kræver mange gen- 

tagelser, før man mestrer en færdighed.

Træne at træne
I denne fase bliver træningsarbejdet mere 

målrettet. Træningsvanerne optimeres 

fortsat, så der sikres højt udbytte af hver 

enkelt træning. Der sættes mere og mere 

fokus på opbygning af fysikken, så kroppen 

i det senere forløb kan tåle at træne endnu 

mere.

Træne at konkurrere
Kampen får nu større betydning, og der 

kommer øget fokus på mentale og taktiske 

værktøjer, som forbedrer mulighederne for 

at opnå succes i kampen.
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Det er afgørende, 

at trænere og ledere har 

fokus på, at der er en 

forsvarlig progression 

i den enkelte 

spillers trænings-

mængde.

Progression 
i træningsmængden

Et andet væsentligt aspekt i det langsigte-

de perspektiv er progressionen i håndbold-

træningsmængden.

Håndboldspillet indeholder mange kraft-

fulde, eksplosive bevægelser, som belaster 

muskler og led ganske voldsomt. Hvis træ-

ningsmængden – og dermed mængden af 

disse belastninger – øges væsentligt inden 

for kort tid, risikerer man, at spillerne har 

vanskeligt ved at tåle dette rent fysisk. Hvis 

intensiteten i træningen samtidigt øges, 

bliver situationen for alvor kritisk.

Disse situationer opstår oftest ved over-

gangen til en ældre aldersgruppe (måske 

typisk fra U-14 til U-16), ved klubskifte 

eller måske ved et trænerskifte. Resultatet 

kan blive, at den unge spiller ryger ind i en 

ond spiral af overbelastningsskader.

Det er derfor helt afgørende, at trænere 

og ledere har fokus på, at der er en for-

svarlig progression i den enkelte spillers 

træningsmængde.

En særlig udfordring 

opstår i de (mange) tilfælde, 

hvor et ungt håndboldtalent 

optages på en efterskole, et 

college eller i en idrætsklasse. 

Her vil der alt andet lige ske 

en væsentlig forøgelse i den 

samlede træningsmængde. 

Dette stiller store krav til de involverede

trænere – på skolen og i klubben – i for-

hold til koordinering af træningsmængde 

og –belastning. I den sammenhæng er det 

væsentligt, at trænerne kortlægger den 

enkelte spillers tidligere træningserfaring 

og aktivitetsmængde.

Når der trænes i to regier - klub og skole 

– og antallet af træningspas øges, vil det 

ofte betyde, at intensiteten i nogle træ-

ningspas falder. Typisk vil den ekstra træ-

ningstid blive anvendt til teknisk træning. 

Denne type træning kan dog også være 

særdeles belastende i kraft af mange 

gentagelser af ensartede bevægelser 

fx ved skud eller finter.

Det må anbefales at træningsplanlæg-

ningen hele tiden tager afsæt i den 

anbefalede fordeling mellem håndbold-

træning (haltræning) og fysisk træning 

(se nedenfor).

I kapitlet om ’Det gode talentmiljø’ 

kan man læse mere om udfordringer-

ne i samarbejdet mellem klubben og 

sportsskolen.

Når den unge spiller på et tidspunkt 

vælger at koncentrere sig om hånd-

bold og fravælger andre idrætsgrene, 

kan der i nogle tilfælde opleves en 

væsentlig reduktion af den samlede 

træningsmængde. Dermed forsvinder 

en værdifuld supplerende (fysisk) træ-

ning. I nogle situationer kan det være 

nødvendigt at kompensere for dette 

med ekstra (fysisk) træning, for at den 

pågældende spiller kan opretholde sit 

træningsniveau.

Det må anbefales,

 at træningsplanlægningen 

hele tiden tager afsæt i den 

anbefalede fordeling mellem 

håndboldtræning og fysisk 

træning.
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Fysisk træning

En god fysik er en forudsætning for at 

man kan blive elitehåndboldspiller. Som 

nævnt i det foregående afsnit indeholder 

spillet mange elementer, som er særdeles 

belastende for kroppens muskler og led. 

Disse belastende elementer gentages igen 

og igen under træning og kamp. Jo mere 

man træner, og jo højere niveau man spil-

ler på, des mere skal kroppen kunne klare.

Det gælder derfor om 

at få opbygget en fysik, som 

gør, at man kan klare den store 

belastning, præstere optimalt 

og undgå skader.

Den fysiske træning skal også 

planlægges og gennemføres 

progressivt, så den ikke i sig 

selv bliver en stor belastning 

og kommer til at udgøre 

en skadesrisiko. Dette kan 

forekomme, hvis den fysiske 

træningsmængde øges vold-

somt sent i ungdomsårene.

Den fysiske træning 

bør med alderen udgøre 

en stigende andel af 

den samlede trænings-

mængde.

 Samlet  Heraf
 trænings- fysisk
 tid træning

U-12 4-5 Ca. 25%

U-14 Elite 6-7 30-35%

U-16 Elite 9-10 35-40%

U-18 Elite 10-12 35-40%

Samlet træningstid i timer og den andel heraf, som anbefales 
anvendt til fysisk træning.

Opbygningen af ”elitehåndboldkroppen” 

bør derfor indledes allerede på U-12 ni-

veau, hvor DHF anbefaler, at der afsættes 

30 min. til fysisk træning i forbindelse med 

hver haltræning.

På U-14 elitehold kan denne mængde 

øges til 45 min. pr. gang, mens de fysiske 

træningspas for de 15-18-årige bør have 

et omfang på hver 45 – 75 min afhængigt 

af træningsindholdet.

Læs meget mere om dette i kapitlet ”Fysisk 

træning”.

Som det fremgår, bør den fysiske træning 

med alderen udgøre en stigende andel af 

den samlede træningsmængde. De kon-

krete anbefalinger fremgår af nedenstå-

ende skema:
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Deltagelse 

i stævner er et 

højdepunkt for de fleste 

unge spillere – ikke 

mindst af sociale 

årsager.

Kampe

Mængden af kampe skal også tænkes ind, 

når det unge talents samlede trænings- og 

aktivitetsmængde skal vurderes og plan-

lægges.

Erfaringen er, at en stor del af ungdoms-

eliteholdene spiller alt for mange kampe, 

som ofte er uhensigtsmæssigt fordelt. Det 

kan betyde, at spillerne i nogle perioder 

overbelastes og ikke har tid nok til at 

træne og genopbygge mellem kampene.

Enhver træner for et ungdomselitehold bør 

nøje overveje, om det er hensigtsmæssigt, 

at holdet spiller et utal af træningskampe 

og deltager i stævner flere gange årligt 

- foruden naturligvis den lokale pokaltur-

nering - sideløbende med den almindelige 

turnering og kvalifikationsturneringen her-

til. Oven i dette er mange af spillerne må-

ske også involveret i kampe på et skole-

hold.

Anbefalingen må være, 

at der på en sæson bør 

være 3-4 gange så mange 

håndboldtræningspas,

som der er kampe.

Dette kan naturligvis kun være en tommel-

fingerregel, da belastningen i den enkelte 

kamp vil afhænge af kampens længde og 

intensitet samt spilletiden for den enkelte 

spiller. 

Deltagelse i stævner er et højdepunkt 

for de fleste unge spillere – ikke mindst 

af sociale årsager. Men ofte indebærer 

stævnerne et komprimeret kampprogram 

med måske 2-4 kampe pr. dag. Sådan et 

program udsætter spillerne for en voldsom 

belastning – ikke mindst hvis det gentages 

flere dage i træk.

En ungdomshåndboldspiller bør ikke spille 

mere end to kampe om dagen. Dikterer 

stævneprogrammet flere kampe, bør man 

som træner være meget opmærksom på 

at få fordelt spilletiden, så ingen spillere 

slides op. 

Igen må overvejelser om kampens længde 

og intensitet tages med i betragtning. Man 

skal dog også huske at medregne tiden til 

op- og nedvarmning, når regnskabet skal 

gøres op.
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trænErrOLLEn
At være træner er en langt mere kompleks 

opgave end at kunne videregive sin hånd

boldviden og sine erfaringer til spillerne 

på træningsbanen og i kampsituationen, 

selv om dette naturligvis er særdeles 

væsentligt.

Man skal også kunne opbygge et hold 

både sportsligt og socialt, kommunikere, 

tage beslutninger, løse konflikter, opstille 

mål – altså med andre ord kunne agere 

som leder.

I de senere år er der foretaget en række 

undersøgelser af unges forventninger til 

idrætten. De viser samstemmende, at det 

først og fremmest er de personlige egen

skaber, trænerne bedømmes på.

De unge forventer, at træneren kan mar

kere holdninger og sætte sig i respekt. 

Mest markant er det dog, at de unge øn

sker en træner, der er god til at lytte, har 

tid til samtale og kan gennemføre denne 

ligeværdigt.

Unge gennemgår to væsentlige overgangs

perioder: Fra barn til ung (puberteten) 

og senere fra ung til voksen. Behovet 

for at have ’en god vok sen’ som fortrolig 

samtalepartner i disse perioder er meget 

stort, og denne ’gode voksne’ kan meget 

vel være håndboldtræneren.

Som træner for unge 

håndboldtalenter er man 

naturligvis nødt til at besidde 

stor faglig kompetence og 

kunne udvikle talenterne 

teknisk, taktisk, fysisk og 

mentalt. 

Dette behandles indgående i andre ka 

pitler. I det følgende vil der blive sat fokus 

på trænerens opgaver som leder og miljø

skaber.

I de senere år er 

der foretaget en 

række undersøgelser af 

unges forventninger til 

idrætten. De viser sam-

stemmende, at det først og 

fremmest er  de person-

lige egenskaber, trænerne 

bedømmes på.
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Trivsel – Håndbold, 
uddannelse og familie

Der stilles stadig større krav til unge i 

forhold til deres deltagelse i elitehånd

bolden. De unge talenter bruger meget tid 

på træning, kampe, transport mm., hvilket 

i sig selv kræver høj grad af ”commitment” 

og engagement.

Elitehåndboldspilleren vil ofte have store 

forventninger til sig selv og vil samtidigt 

blive mødt med forskellige forventninger 

fra omgivelsernes side. Af den grund kan 

det til tider være vanskeligt at få hånd

boldlivet, skolelivet og privatlivet til at 

hænge sammen.  

Derfor er det vigtigt 

at skabe et miljø, 

hvor elitehånd

boldspilleren føler 

trivsel, sammen

hæng og balance. 

Dette kræver i høj 

grad dialog, accept 

og samarbejde i de 

rum/liv, hvor hånd

boldtalentet befinder sig. Disse rum kan 

opdeles i familie (herunder indregnes også 

venner og den unges sociale liv), skole og 

håndbold. 

Den overordnede indgangsvinkel til samar

bejdet mellem familie, skole og håndbold 

skal være udviklingen af ’det hele men

neske’. 

Håndbold er en holdsport, hvor det helt 

centrale er spillernes evne til at fungere 

sammen. Derfor er det trænerens fornem

meste opgave at få de 1216 spillere til at 

samarbejde og fungere som et hold, men 

samtidig have stor opmærksomhed på og 

indsigt i den enkelte spillers behov.

I forbindelse med 

arbejdet med ’Alders-

relateret træning’ har 

Dansk Håndbold Forbund 

gennemført en empirisk 

undersøgelse baseret 

på interviews og fokus-

gruppeinterviews med en 

række U-16- og U-18-

spillere samt trænere 

og ledere fra ungdoms-

eliteklubber og DHF.

I kapitlerne om ’Træner-

rollen’ og ’Det gode 

talentmiljø’ vil der i flere 

tilfælde blive henvist til 

denne undersøgelse.

Håndbold
Trænere - ledere

TALENTET
Det hele 
menneske

Skole
Job

Familie
Forældre, kæreste, 

venner
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Den enkelte spiller er ikke bare en hånd

boldspiller, som skal trænes, men derimod 

en person med egne egenskaber, færdig

heder, holdninger, livsstil mm, som skal 

respekteres. En positiv, personlig udvikling 

forudsætter, at den enkelte spiller trives i 

de rum, hvor vedkommende færdes. Føler 

spilleren ikke tryghed, men har problemer 

i et specifikt rum - fx skolen - vil det ofte 

medføre stress og påvirke præstations

evnen til træning og kamp.

Derfor er det vigtigt, at man som træner 

har indsigt i og interesse for den enkelte 

spillers trivsel i de forskellige rum. Denne 

indsigt kan skabes gennem dialog og 

empati, hvormed træneren kan opnå spil

lerens tillid. En tillidsfuld relation imellem 

spiller og træner medfører ofte, at spille

ren vil føle sig sikker og tryg, og gunstige 

betingelser for at udvikle selvværd vil være 

til stede.

Det er vigtigt at pointere, at træneren ikke 

skal agere psykolog eller terapeut og løse 

spillerens problemer, men derimod have  

en sund medmenneskelig interesse. Træ

neren skal være god til at lytte og forstå  

og acceptere, at der er andre vigtige ting  

i elitespillerens liv end håndbold.

Forældrene og familien 

kan engagere sig på mange 

forskellige måder i forhold til 

elitehåndboldspillerens idræts

karriere. De fleste talenter 

kommer fra hjem med stor 

interesse for og deltagelse i 

idræt. Elitehåndboldspillerens 

trivsel påvirkes i høj grad 

af familiens involvering og 

interesse for håndbold. 

Derfor er det vigtigt, at træneren og for

eningen udarbejder klare retningslinjer for, 

hvordan familieinvolveringen skal foregå, 

og hvilken rolle familien bør have i den 

unge elitehåndboldspillers liv. Det centrale 

er, at der etableres en konstruktiv dialog, 

hvor træneren får indblik i den familiære 

baggrund og derved en forståelse for fami

liens engagement.

 

Det overordnede princip for trænerens og 

familiens samarbejde må være, at træ

neren fokuserer på præstationen, mens 

familien forholder sig til det personlige. 

Det betyder, at den daglige dialog mellem 

spiller og forældre må bygge på følelser, 

altså hvordan spilleren trives. Hvis fami

liens fokus er orienteret mod præstationer 

og resultater, vil det ofte medføre stress, 

angst og lavt selvværd hos elitehåndbold

spilleren.

Det er væsentligt, at træneren løbende 

understøtter de unge talenter i forhold til 

deres skole/uddannelse. Især drengene 

kan i nogle perioder forledes til at tro, at 

sporten kommer før alt. Det er dog kun 

en uendelig lille del af talentmassen inden 

for håndbold, som vil kunne opnå livslang 

beskæftigelse og indtjening i kraft af deres 

håndboldtalent. En håndboldkarriere må 

Det overordnede 

princip for trænerens 

og familiens samarbejde 

må være, at træneren 

fokuserer på præsta-

tionen, mens familien 

forholder sig til det 

personlige. 

Træneren skal have 

en sund medmenneskelig 

interesse og være god til at 

lytte, forstå og acceptere, 

at der er andre vigtige ting 

i elitespillerens liv end 

håndbold.
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Det er væsentligt, 

at træneren løbende 

understøtter de unge 

talenter i forhold til 

deres skole/uddannelse. 

Især drengene kan i 

nogle perioder forledes 

til at tro, at sporten 

kommer før alt.

derfor ikke blive en 

forhindring for 

en civil uddan

nelse.

I nogle tilfælde 

vil de unge talen

ter være tilknyttet 

et skolemiljø, hvor en del 

af deres træning foregår. I de tilfælde 

kræves der et tæt samarbejde mel

lem håndboldtræneren på skolen og 

træneren i foreningen.

Sportsskolernes rolle i talentudviklingen 

behandles i kapitlet ’Det gode talentmiljø’.

Planlægning

Når de unge talenter når U14/U

16niveauet, sker der en markant 

forøgelse i den samlede træningsmængde. 

Elitehåndboldspillerne vil opleve, at hånd

bold fylder utrolig meget i hverdagen, og 

det samlede tidsforbrug på elitehåndbold

en inklusiv træning, kamp, talenttræning, 

transport mm. vil måske nå op på 2025 

timer om ugen.

Derfor skal talenterne vænnes til, at den 

samlede fritid reduceres, og at der er 

mindre råderum til spontane handlinger. 

Spillerne skal uddannes i at planlægge  

og strukturere deres hverdag, således  

at der stadig er tid til at agere i de forskel

lige rum, og at der ikke pludselig opstår en 

uventet situation som følge af en træning, 

en aflevering i skolen eller en familiebe

givenhed. De unge elitespillere skal være 

i stand til at udarbejde periode, uge og 

dagplaner, således at familielivet, trænin

gen og uddannelsen hver især er tilgode

set tidsmæssigt.

Faktorer som søvn og kost vil også have 

stor betydning for, om talentet er i stand 

til at honorere de øgede krav. Sengetider 

og måltider bliver derfor vigtige parametre 

i planlægningen.

Flere af de interviewede spillere giver 

udtryk for, at de af og til savner tid for 

dem selv, hvor de bare laver ”ingenting”.
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Det overordnede 

formål med personlige 

samtaler er at give vejled-

ning til den enkelte spiller 

om dennes håndbold-

mæssige udvikling og 

karriereplanlægning.

Perioder med decideret ”håndboldtræt

hed” er også et kendt fænomen blandt 

spillerne.

Begge aspekter indikerer et behov for 

mental restitution og genopladning. Talen

terne skal hjælpes til at tænke dette ind i 

deres planlægning. Samtidigt bør man som 

spiller – gerne i samarbejde med træneren 

– finde frem til, hvilken form for genoplad

ning der fungerer bedst. Det kan fx være 

at gå en tur, at lytte til musik el. lign.

For at elitespilleren kan strukturere sin tid, 

kræver det også, at træneren (og forenin

gen) er god til at planlægge. Derfor kan 

træneren og elitespilleren med fordel ud

arbejde personlige handleplaner ud fra 

spillerens personlige målsætninger og 

øvrige liv. Handleplanen er altså nødsaget 

til at tage højde for uddannelsessituatio

nen, transport, familiære forhold mm. 

På U16 og U18niveau 

er det vigtigt, at træneren 

formår at differentiere 

i træningsmængde 

og aktiviteter. 

Nogle spillere kan træne syv gange pr. 

uge og andre måske kun fire gange pr. 

uge. Denne differentiering må tage ud

gangspunkt i den enkelte spillers behov, 

træningstilstand og disponible tid. 

En anden mulighed kan være, at spilleren 

selvtræner (fx et eller to fysiske trænings

pas). Derved har spilleren nemmere ved at 

få struktureret hverdagen og kan få tid til 

flere træningspas.

Træneren kan med fordel have en løbende 

dialog med den enkelte spiller i forhold 

til, hvor meget tid uddannelsen og fami

lien kræver og derved justere i trænings

mængde og aktiviteter. 

Med denne form for fleksibilitet kan man 

som træner optimere den enkelte spillers 

udvikling og præstationsevne.

Relation og dialog

I de foregående afsnit er det flere gange 

nævnt, at relationen mellem træneren og 

den enkelte spiller har afgørende betyd

ning for talentets trivsel samt personlige 

og håndboldmæssige udvikling.

Den empiriske undersøgelse viste, at det 

var udbredt i foreningerne, at der blev 

foretaget en række – fra fire til seks – fast

lagte personlige samtaler løbende gennem 

sæsonen mellem spilleren og ungdomstræ

neren. 

Det overordnede formål med disse sam

taler vil ofte være at give en vejledning til 

den  enkelte spiller omkring  dennes hånd

boldmæssige udvikling og karriereplan

lægning. Der kan opstilles målsætninger 

for den enkelte spiller indenfor håndbold

mæssige områder (teknisk, taktisk, fysisk 

og mentalt). Det kan anbefales, at disse 

målsætninger skriftliggøres i et samarbejde 

mellem træner og spiller.

På opfølgende møder kan disse målsæt

ninger så evalueres og justeres, eller nye 

mål kan opstilles.

Som ovenfor nævnt kan samtalerne også 

benyttes til at få afdækket spillerens sam

lede aktivitetsniveau, så der kan foretages 
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en hensigtsmæssig, fleksibel trænings-

planlægning for den enkelte spiller. 

Træneren bør også benytte de personlige 

samtaler til at spørge ind til mere person

lige aspekter og forhold knyttet til fx sko-

len, venner, kærester eller forældre for af 

denne vej at opnå indsigt i faktorer, som 

har betydning for spillerens trivsel.

De interviewede spillere fremhæver, at  

de personlige samtaler er vigtige for dem, 

da det giver dem forskellige redskaber til 

at være mere fokuserede i træningsloka

let med henblik på at forbedre en række 

håndboldmæssige detaljer.

 

Spillerne giver derudover udtryk for, at det 

er væsentligt for dem, at de har en spar

ringspartner med henblik på at planlægge 

styrke og løbetræningen, således at den 

udføres med den rette belastning og 

intensitet. 

Undersøgelsen påpeger også, at det er 

vigtig for spillerne at have en voksen at 

snakke med omkring mere personlige 

forhold, så som trivsel og forhold uden  

for håndboldmiljøet. 

Spillerne i alderen fra U14 

til U18 kan have en tendens 

til overvejende at fokusere på 

resultatmål som fx antal mål, 

antal titler, udtagelse til udvalgte 

hold, DMdeltagelse osv.

De personlige samtaler bør anvendes til 

at fastholde fokus på de mere præstations 

og procesorienterede mål (se kapitlet om 

’Mental træning’). Derved arbejdes der i 

retning af, at ungdomsspillernes motiva

tion og læring ikke bliver afhængig af, 

hvilke resultatmål den enkelte spiller opnår, 

men derimod om vedkommende opnår 

sine personlige håndboldmæssige udvik

lingsmål.

Dialogen med spillerne må dog ikke 

være begrænset til disse formaliserede 

spillersamtaler. Den ’daglige’ kontakt og 

smalltalk er mindst lige så vigtig, når det 

handler om at skabe en god relation mel

lem træner og spiller.

De personlige 

samtaler bør anvendes 

til at fastholde fokus på 

de mere præstations- 

og procesorienterede 

mål (se kapitlet om  

”Mental træning”)
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Træneren skal 

kunne håndtere en 

vekslen mellem at stille 

krav til spillerne og 

at være fleksibel.

Krav og fleksibilitet

Som træner må man være opmærksom 

på, at spillerne kan have vidt forskellige 

baggrunde og være i forskellige faser af 

deres liv. Dette vil påvirke deres opfattelse 

af pres fra omgivelserne og kan samtidigt 

have indflydelse på deres præstationer på 

banen. 

Hermed understreges nødvendigheden af, 

at træneren arbejder differentieret med 

den enkelte spiller. Træneren skal således 

kunne håndtere en vekslen mellem at stille 

krav til spillerne og at være fleksibel. 

I forhold til spillernes aktiviteter relateret 

til skole eller arbejde kan der opstå behov 

for, at træneren i nogle situationer giver 

enkelte spillere større frihed end andre. 

Det er i den sammenhæng nødvendigt  

at have åbenhed omkring anvendelsen af 

fleksibilitet overfor de enkelte spillere med 

henblik på at sikre, at der ikke opstår en 

uoverensstemmelse mellem spillernes og 

trænerens forventninger.

Det kan være en vanskelig balancegang 

for træneren, som samtidigt skal være 

tydelig, når kravene til træningsmængde 

og ”commitment” for en eliteidrætsudøver 

præsenteres.
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Trænerens faglige og menneskelige kom-

petencer kommer alle i spil, når træneren 

skal håndtere sin rolle i forhold til at skabe 

det optimale talentmiljø.

Træneren skal være en katalysator for den 

udviklingsproces, som de unge talenter 

gennemlever ved at bidrage med fagligt 

input, skabe glæde og motivation, udfor-

dre og involvere.

Træneren - og foreningen - skal også op-

stille rammer og retningslinjer, som under-

støtter processen og skaber tryghed for 

talenterne.

Fokus på kompetencer, 
ansvar og proces

Undersøgelser viser, at børn og unge i 

eliteidrætten forfølger deres drømme, som 

ikke kun handler om at udvikle færdighe-

der i elitehåndbolden, men også andre 

kompetencer som kan bruges i de forskel-

lige rum i hverdagen og senere i livet. Her 

kan blandt andet nævnes kreativitet, disci-

plin, selvværd, strategiske evner mm.

 

’Børn i eliteidrætten  

vil gerne afprøve sig selv  

– det er ikke alene legen,  

der fascinerer dem,  

men også de udviklings-  

og præstations- 

muligheder som  

eliteidrætten  

indeholder’.

(Team Danmark -  
Aldersrelateret træning, 

side 90)

I forbindelse med 

arbejdet med Alders-

relateret træning har Dansk 

Håndbold Forbund 

gennemført en empirisk 

undersøgelse baseret på 

interviews og fokusgruppe-

interviews med en række 

U-16- og U-18-spillere 

samt trænere og ledere 

fra ungdomseliteklubber 

og DHF.

I kapitlerne om 

’Trænerrollen’ og ’Det 

gode talentmiljø’ vil 

der i flere tilfælde 

blive henvist til denne 

undersøgelse.

det gode talentmiljø
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Legen er selvfølgelig central, når man 

arbejder med børnehåndbolden, men fra 

U-12 alderen og fremefter vil udviklings- 

og præstationsmulighederne fylde mere 

og mere. Det er dog vigtigt, at man stadig 

bibeholder legen i ungdomsrækkerne helt 

op til U-18. Det skal være sjovt at spille 

håndbold, selv om det er på eliteniveau!

I håndbold er det nødvendigt at udvikle 

spillere, som kan reflektere og tage ansvar. 

Dette er der i høj grad brug for på banen 

under spillet. Træneren og foreningen skal 

derfor evne at skabe et udviklingsmiljø, 

hvor den unge elitespiller medinddrages i 

valg og beslutninger og derved får med-

ansvar på baggrund af anerkendelse og 

dialog. 

Når man træner børn og unge, er det 

vigtigt at fokusere på processen frem for 

resultaterne. Jo ældre spillerne er, desto 

mere bevidste bliver de om resultatet. 

På U-16 og U-18 niveau vil der ydermere 

komme stor interesse fra omgivelserne i 

forhold til resultaterne. Dette vil ofte på-

virke spillernes motivation og incitament 

for at spille håndbold. 

Det er vigtigt, at træneren 

ikke lader sig rive med af den 

stigende resultatorientering, 

så netop resultatet bliver incita-

mentet for trænergerningen. 

Træneren skal holde fokus 

på at arbejde procesorienteret 

og være bevidst om, at 

resultaterne er en del af 

ungdomselitehåndbolden, men 

udviklingen er det vigtigste.  

Det handler i talentudviklingssammen-

hæng om først ”at lære spillerne at træne 

rigtigt” – altså tilegne sig de rette træ-

ningsvaner. Derefter følger en fase, hvor 

man optimerer træningen både kvalitativt 

og kvantitativt. Man kan med andre ord 

sige, ”at man træner at træne rigtigt”.

Først herefter kan man begynde at foku-

sere på at træne med henblik på at op-

timere indsatsen i kamp og derigennem 

opnå resultater (”træne at konkurrere”).

Læs mere om dette i kapitlet ’Mental træ-

ning’ og ’Trænings- og aktivitetsmængde’.

Trænings- og 
læringsmiljøet

For at opnå et godt trænings- og lærings-

miljø i foreningerne anbefales det, at ung-

domsspillerne i større eller mindre omfang 

træner niveaudelt med en eller to ugent-

lige samtræninger, hvor fx U-14 holdet 

træner sammen med U-16 holdet, U-16 

holdet træner sammen med U-18 holdet, 

eller ved at U-18 holdet har et trænings-

pas med et seniorhold på et passende 

divisionsniveau.

Når man træner 

børn og unge, er det 

vigtigt at fokusere på 

processen frem for 

resultaterne. Jo ældre 

spillerne er, desto 

mere bevidste bliver 

de om resultatet. 
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En anden mulighed er at lade særligt 

talentfulde spillere træne med en ældre 

(bedre) aldersgruppe en eller to gange 

pr. uge.

Formålet med denne måde at organise-

re træningen på er at skabe kvalificeret 

træning, hvor spillerne skal opleve at få 

passende udfordringer med afsæt i den 

enkelte spillers fysiske og færdigheds-

mæssige niveau.

For at udvikle sig skal spillerne derfor 

nogle gange træne ”opad” for at være 

matchet ”lige til stregen”. Andre gange 

bør spillerne træne ”nedad” for at opnå 

fornemmelsen af at have overskud og 

kunne brillere. De fleste gange bør talen-

terne dog træne med spillere på deres 

eget niveau.

På dette punkt er DHF på linje med DBU, 

som har skitseret princippet i 25-50-25- 

modellen.

Det er ifølge de interviewede spillere 

meget motiverende at træne med og mod 

spillere, der er på et højere niveau sports-

lig set. På kort sigt giver det den enkelte 

spiller større udfordringer, end de ville få 

i deres normale træningsgruppe, og på 

længere sigt giver det spillerne et mål at 

sigte efter.

Et andet aspekt er relateret til det sociale 

aspekt. Når spillere fra en gruppe træner 

”opad”, rykkes der derved rundt på de so-

ciale roller, både for spillerne, der træner 

”opad”, og for de tilbageværende spillere. 

Disse spillere vil få nye roller og større 

ansvar, hvilket kan have den positive kon-

sekvens, at de får mere plads og opnår  

en oplevelse af at lykkes. Omvendt skal 

man som træner være opmærksom på, at 

det ikke får en negativ konsekvens, hvor 

ressourcerne trækkes ud af gruppen, og  

de tilbageværende spilleres motivation  

og engagement falder. 

For mange spillere vil den sociale base på 

et hold have en positiv betydning for spil-

lerens motivation og evne til at præstere. 

I et trænings- og læringsmiljø, hvor spillere 

træner ”opad” og ”nedad”, vil man derfor 

N
iv

e
au

Tid

25% i et miljø med spillere på højere niveau

50% i et miljø med spillere på eget niveau

25% i et miljø med spillere på lavere niveau

25-50-25-modellen:

25% af tiden bør spillerne udfordres i et miljø med spillere under deres  
eget niveau, 50% af tiden i et miljø med spillere på deres eget niveau,  
og 25% af tiden i et miljø med spillere over deres eget niveau.

For mange spillere 

vil den sociale base 

på et hold have en 

positiv betydning for 

spillerens motivation 

og evnen til at 

præstere.
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nogle gange opleve spillere, som bliver 

utrygge og føler sig marginaliserede på 

deres hold.

Træner en U-18 spiller eksempelvis det 

meste af tiden med seniorholdet, men 

spiller kampe på et U-18 hold, kan ved-

kommende have svært ved at præstere på 

U-18-holdet, da han eller hun ikke føler 

sig hjemme på holdet. Spilleren kan måske 

samtidigt have problemer med at motivere 

sig og afstemme forventningerne til egen 

præstation. 

Man skal desuden passe på, at man ikke 

går for vidt og udsætter de unge talenter 

for overmatchning. Sker dette, og de unge 

spillere føler, at de ”trynes” og ikke slår 

til, kan det have en negativ indvirkning på 

selvtillid og selvværd.

For langt de fleste ungdomsspillere vil 

springet til ligahåndbold på seniorniveau 

være for stort. Derfor vil det være en 

fordel, hvis der også findes et passende 

seniorhold på divisionsniveau, som eksem-

pelvist U-18 holdet kan træne sammen 

med. 

For at sikre den optimale  

udvikling af den enkelte spiller 

må der i træningen nødvendig-

vis være stort fokus på at  

vejlede den enkelte spiller 

omkring tekniske og taktiske 

aspekter på detaljeniveau

i udførelsen af forskellige  

færdigheder.

Dette kan eventuelt også organiseres ved, 

at man samler de mest talentfulde spillere 

fra U-14 holdet til U-18 holdet fx en gang 

om måneden til en fælles træning, hvor der 

i træningslokalet arbejdes med mestring 

af positionsspecifikke færdigheder såvel i 

angrebs- som i forsvarsspillet.

Den rette vejledning og konstruktive feed-

back vil have stor betydning for talentets 

mulighed for at udfolde sit potentiale. 

Den rette vejledning 

og konstruktive feedback 

vil have stor betydning for 

talentets mulighed for at 

udfolde sit potentiale.
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Dette kan ske verbalt og nonverbalt i træ-

ningssituationen. Det kan også være en 

god idé at anvende visuel feedback i form 

af videooptagelser, hvis der ellers er res-

sourcer til dette.

Allervigtigst er det dog, at træneren laver 

et set-up, hvor spillerne involveres i såvel 

egen som holdets udvikling og vænnes til 

at reflektere og tage medansvar for egen 

træning og læring. Elitehåndboldspilleren 

skal lære at selvtræne, og denne proces 

må gerne indledes allerede i U-16/U-18  

alderen.

Kampen

Kampen er et højdepunkt. Konkurrencen, 

spændingen, intensiteten og de store 

følelser appellerer til de fleste håndbold-

spillere – og trænere. 

For mange trænere er kampen den store 

test. Det gælder naturligvis om at vinde 

kampen, men her hopper kæden desværre 

af for nogle. I deres stræben efter sejren 

glemmer de nogle gange deres sædvanlige 

ledelsesstil, ofrer idealerne og kommer til 

at skabe stress og angst hos deres spillere.

Andre trænere er alt for forhippede på at 

sætte deres eget fingeraf tryk på kampen: 

At foretage den geniale taktiske ændring 

eller den afgørende målvogterudskiftning 

på det rigtige tidspunkt, så de efterføl-

gende kan tage det meste af æren for 

sejren. Disse trænere vil have en tendens 

til at betragte spillerne som brikker i deres 

eget spil.

Ingen af disse adfærdsmønstre er særligt 

hensigtsmæssige set i et udviklingsper-

spektiv.

I ungdomshåndboldkampen bør man i 

langt højere grad have fokus på proces 

og præstation (som er inden for holdets 

kontrol) end på resultatet (som er uden 

for holdets kontrol). 

Evalueringen bør tage udgangspunkt i, 

hvor godt holdet magtede at omsætte 

det trænede til kampsituationen. Om den 

aftalte strategi eller taktik for kampen 

blev overholdt, og om den enkelte spiller 

lykkedes med sin opgave.

Dette kan man læse mere om i kapitlet 

’Mental træning’.

På U-18 niveau, hvor spillerne skal forbere-

des til seniortiden, bør man arbejde med 

at vænne spillerne til at præstere under et 

større pres. Kravene til spillerne – også de 

resultatmæssige - kan derfor øges grad-

vist.

Idrætsskoler 

I Danmark er idrætsskoler en relativ ny 

måde at kombinere uddannelse og sport 

på. De seneste år er der blomstret flere og 

flere idrætsskoler op, hvor unge elitehånd-

boldspillere har mulighed for at få en ud-

dannelse, samtidig med at der satses på 

en håndboldkarriere. Mange håndbold- 

talenter vælger i dag denne løsning. 

Dermed bliver idrætsskolen en markant  

del af talentmiljøet.

Idrætsskolerne kan inddeles i to over-

ordnede kategorier: Kostskolen, som 

dækker over sportscollege, -akademi og 

-efterskole, hvor logi, uddannelse og træ-

ning er samlet, og idrætsklassen, hvor 

uddannelse og træning er samlet. 

Strategien med at kombinere elitehånd-

bold og uddannelse kan være med til at 

reducere belastningen og stressfaktoren 

for unge elitehåndboldspillere samt skabe 

en fornuftig balance imellem uddannelse 

og håndboldkarriere. 

Inden for disse skolers rammer vil der ofte 

være gode muligheder for at vænne sig til 

livet som elitehåndboldspiller. Undersøgel-

ser fra andre idrætsgrene viser tendenser 

til, at udøvere fra kostskolemiljøer ofte 

opnår gode kompetencer i forhold til plan-

lægning af deres aktiviteter.

Kostskolen - sportscollege
Intentionen med et sportscollege er typisk 

at tilbyde et specielt udviklingsmiljø, hvor 

elitehåndboldsspilleren har mulighed for 

at opnå en større træningsmængde og 

generelt set en bedre helhed i hverdagen. 

Der vil være gode muligheder for fritids-

aktiviteter og sociale tiltag med ligesinde-

de og mulighed for at få assistance til lek-

tier mm. Desuden har et sportscollege 

mulighed for at tilbyde et fleksibelt miljø, 

Strategien med at 

kombinere elitehåndbold 

og uddannelse kan være med 

til at reducere belastningen 

og stressfaktoren for unge 

elitehåndboldspillere samt 

skabe en fornuftig balance 

mellem uddannelse og 

håndboldkarrieren. 
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hvor der kan tages hensyn til den enkelte 

spillers udvikling og behov. 

Når de unge elitehåndboldspillere starter 

på kostskole, vil de oftest opleve en mar-

kant stigning i træningsmængde og -aktivi-

teter. Dette sker samtidig med, at de flyt-

ter hjemmefra, skal finde nye venner og 

skabe en ny identitet. 

Den øgede træningsmængde er meget 

motiverende, men kan være hård og 

nedslidende. For at undgå udbrændthed 

og overtræning kan elitespilleren forberede 

sig på kostskolelivet ved at øge den fysiske 

træningsmængde ca. seks måneder før 

skolestart. Klubtræneren, som skal sende 

en spiller på kostskole, og kostskoletræ-

neren har et fælles ansvar for at hjælpe 

spilleren til en forøget træningsmængde 

enten ved selvtræning eller som en 

integreret del af træningen i foreningen. 

Desuden skal forældrene involveres i 

denne proces, således at de ved, hvad 

der kræves af spilleren for at være klar til 

kostskolelivet. 

 

Når den unge spiller starter på kostskolen, 

er det vigtigt at klub- og kostskoletræneren 

doserer træningsmængde og -aktiviteter i 

forhold til den enkeltes træningstilstand. 

Måske er der behov for yderligere en peri-

ode til udvikling af spillerens fysiske grund-

form, så træningsmængden langsomt kan 

forøges. Klubtræneren og håndboldtræ-

neren på kostskolen må i denne fase være 

i løbende dialog med henblik på koordiner-

ing og planlægning af trænings-ugen for 

den enkelte unge spiller.

En træningsdagbog vil 

være et godt redskab til at 

følge spillerens trænings-

mængde og -aktiviteter samt 

spillerens subjektive vurdering af 

træning, parathed, 

motivation m.m. med henblik 

på at undgå overtræning.

For at undgå 

udbrændthed og over-

træning kan elitespilleren 

forberede sig på kost-

skolelivet ved at øge den 

fysiske træningsmængde 

ca. seks måneder før 

skolestart. 
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Fleksibilitet fra begge miljøer (håndbold-

klub og skole) er en nødvendighed, hvis 

man vil opnå en optimal udvikling. Des-

uden er det vigtigt, at kvantiteten ikke 

overskygger kvaliteten. Spilleren skal fort-

sat kunne gennemføre ugentlige haltræ-

ninger med høj intensitet og det rette 

fokus.  

Træningsmængden for den enkelte spiller 

kan også justeres ved, at skolen opererer 

med et eller to selvvalgte træningspas om 

ugen. Derved kan spilleren selv være med 

til at vurdere sin træningsmængde i forhold 

til lektier, restitution og andre ting, som er 

vigtige i hverdagen.

Faren ved selvvalgte træningspas er, at 

spilleren ikke formår at administrere denne 

handlefrihed. De gennemførte interviews 

af unge elitespillere viser, at de ofte har 

dårlig samvittighed ved at vælge trænin-

gen fra. Det beror på spekulationer om, 

at de mister deres plads på holdet, at 

træneren bliver sur, eller at de andre bliver 

bedre end én selv. Derfor vælger de oftest 

at deltage i træningen, selv om behovet 

reelt er anderledes. Lektierne bliver ikke 

lavet, og andre vigtige dagligdags gøremål 

misligholdes. Derved vil spillerne ofte føle 

stress og dårlig samvittighed, når de går 

i seng om aftenen. Træner og lærer skal 

være opmærksom på denne problematik 

og vejlede spilleren til at tage den rette 

beslutning samt diktere fridage til de spil-

lere, som har behov for det.

Det er helt afgørende, at der gives plads 

til, at spilleren kan genoplade optimalt. På 

kostskolen vil der næsten altid være folk 

omkring én, men de fleste spillere vil fra tid 

til anden have behov for tid for dem selv – 

til ”mental restitution” eller andet. 

Selektion

Ved selektion forstås den proces, hvor 

de bedste spillere udpeges og udvælges 

til fx et udvalgt hold (kredshold, unions-

hold) og på et senere tidspunkt til lands-

holdet. Selektionen er en naturlig del af 

talentudviklingsarbejdet, men det er ikke 

uvæsentligt, hvornår den indledes. 

I Dansk Håndbold Forbund tages der først 

fat på selektionen i 14-15-års-alderen 

(omkring pubertet/post-pubertet), hvor 

langt de fleste spillere er nået så langt i 

deres fysiske, motoriske og kognitive ud-

vikling, at man kan få et godt billede af 

deres potentiale.

Man kan også tale om selektion, når den 

førende klub i et område (eller i landet) 

finder talentfulde spillere i andre (lokale) 

klubber og henter disse spillere til klubben. 

For tidlig selektion kan have en række 

negative konsekvenser. Selektionen vil ofte 

skabe et kompetitivt miljø, hvor der over-

vejende er fokus på præstation og resul-

tat. Dermed risikerer perspektivet at blive 

meget kortsigtet i stedet for at fokusere  

på den langsigtede udvikling af den en-

kelte spiller.

Samtidigt er det så godt som umuligt at 

forudsige, hvilke spillere på U-10 og U-12 

niveau, som i sidste ende bliver elitehånd-

boldspillere. Vælger man derfor at selek-

tere spillere i disse aldersgrupper, er der 

stor sandsynlighed for, at man selekterer 

de forkerte og dermed også kasserer 

spillere, som måske på den lange bane 

kunne have nået et højere niveau.

Det gælder derfor om at fastholde flest 

mulige spillere i gode og trygge udviklings-

miljøer så længe som muligt.

Heldigvis har vi i Danmark rigtig mange 

foreninger med gode idræts- og udvik-

lingsmiljøer for de yngste. Dermed kan 

børnene blive ganske længe i deres lokale 

forening i nærmiljøet sammen med deres 

kammerater, uden at det forringer deres 

muligheder for på sigt at blive elitespillere.

På et tidspunkt – ofte i 13-15-års alderen 

- vil der naturligvis være unge (i samråd 

med deres forældre), som kommer til den  

erkendelse, at den lokale forening og 

træningsmiljøet i denne måske ikke læn-

gere er stimulerende. Et klubskifte kan 

derfor komme på tale. 

DHF anbefaler ikke klubskifte, før man som 

minimum er U-14 spiller.

Det gælder om at 

fastholde flest mulige 

spillere i gode og trygge 

udviklingsmiljøer så 

længe som muligt.
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Klubskifte

Det er kendetegnede for alle de intervie-

wede U-16 og U-18 spillere, at de siden 

deres 12. år har overvejet eller foretaget 

mellem et og fire klubskifter. De inter-

viewede spillere fortæller således, at det 

var nødvendigt for dem at flytte til en 

anden klub eller at foretage et skifte til en 

efterskole eller et sportscollege for at blive 

udfordret tilstrækkeligt håndboldmæssigt. 

Spillerne søger typisk et miljø, hvor der er 

andre seriøse og ambitiøse spillere, som 

måske i udgangssituationen befinder sig 

på et højere sportsligt niveau

Når talenterne ’spottes’ 

og i mange tilfælde kontaktes 

af trænere fra andre klubber, 

opstår der i omgivelserne 

og hos spillerne selv en 

øget opmærksomhed 

på egne evner. 

Dette kommer måske også til udtryk via 

omtale af spillere/talenter i fora på inter-

nettet, hvilket kan være et relativt forstyr-

rende element for de unge, som skal for-

holde sig til, hvordan andre opfatter af 

dem som håndboldspillere. 

En træner peger i undersøgelsen på, at 

det øgede fokus kan føre til en ændret 

selvopfattelse, hvor spilleren pludselig ser 

sig selv som en stjerne, der kan træde 

udenfor holdkonteksten og de sociale 

præmisser. En anden træner nævner i den 

forbindelse, at det har været nødvendigt 

at tage kontakt til trænere og ledere fra 

andre klubber med henblik på at få stoppet 

en debat på et internetforum, der gav uro 

internt i spillergruppen.

Også fremkomsten af sportscolleges med 

specialiserede håndboldlinjer har ændret 

betingelserne for ledere og trænere i hånd- 

boldklubberne, idet de løbende må tage 

højde for, at spillerne kan foretage et klub-

skifte som følge af fx et efterskole- eller 

collegeophold. 
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Det kan give anledning til frustrationer 

hos såvel spillere, trænere og ledere, at 

overvejelser om et klubskifte er en del af 

ungdomsspillernes hverdag i klubberne – 

især i 2. halvdel af sæsonen.

Spillerens fokus rettes mod fremtiden, 

hvilket påvirker præstationerne i nuet i 

en uheldig retning. Spekulationerne kan 

samtidigt virke forstyrrende for spilleren i 

ikke-håndboldrelaterede forhold som skole 

og kammerater. 

Disse ændrede vilkår gør det nødvendigt, 

at man i den enkelte klub i højere grad må 

fokusere på at skabe de rette betingelser  

for spillerne, samt tydeliggøre hvilke for-

ventninger man i de respektive klubber 

har til spillerne på U-14, U-16 og U-18 

holdene. 

Klubbernes visioner, ambitioner og mål-

sætninger for ungdomsarbejdet må også 

i relation til klubskifter være klare og 

tydelige. Alle klubber bør således have en 

klar politik for, hvordan trænere og spillere 

skal forholde sig i relation til at afgive og 

modtage spillere. 

I nogle klubber arbejdes der 

med en begrænsning på det 

antal af udefrakommende 

spillere, som klubben kan have 

plads til på det enkelte hold. 

Det er også en velkendt 

holdning, at man kun ønsker 

at hente spillere til klubben, 

som er markant bedre end 

dem, man i forvejen har 

på positionen.

Det må ikke være et mål i sig selv at cen-

tralisere de bedste spillere, men derimod 

at opstille de optimale rammer for udvik-

ling af den enkelte spiller. Klubben og træ-

neren bør ikke kun vurdere spilleren ud fra 

de håndboldspecifikke perspektiver, men 

derimod kigge på det hele menneske.

Parametre som spillerens uddannelse,  

familiemæssige forhold og transport må 

nødvendigvis indgå i overvejelserne. Man 

skal som ung spiller nødig bruge mere tid 

på transport end på træning!

Timingen har også betydning. En kombi-

nation af uddannelsesskifte, landsholds-

udtagelse og klubskifte på samme tid vil 

nok give store omstillingsproblemer for  

de fleste. 

Ved klubskifte bør forældrene og den af-

givende klub altid inddrages i processen. 

Dialog og samarbejde vil ofte give talentet 

en bedre opbakning.

Træningsmiljøet bør have størst indflydelse 

på, om et talent skal skifte klub, selv om 

muligheden for at spille kampe på højere 

niveau selvfølgelig også vil have betydning 

for spillerens udvikling.  

Klubberne og ungdomstrænerne er for-

pligtede til at foretage en løbende vurde-

ring af det trænings- og udviklingsmiljø, 

der tilbydes. Hvad er vigtigt for holdet og 

den enkelte spiller?

Har man en talentfuld spiller på holdet, 

som kan udfordres og udvikles bedre i et 

anden klub og et andet træningsmiljø, skal 

man være god til at vejlede og sende spil-

leren videre. Det er ikke en skam at sende 

en spiller videre, hvis det kan påvirke 

spilleren i en positiv retning og dermed få 

stor indflydelse på talentets videre hånd-

boldkarriere. 

Klubben og 

træneren bør ikke 

kun vurdere spilleren 

ud fra de håndbold-

specifikke perspektiver, 

men derimod kigge på 

det hele menneske. 
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Håndboldspilleres 
brændstof 
er kost og væske!!!

Enhver træner vil via sjov og alsidig træning 

forsøge at udvikle den enkelte håndbold-

spiller og vinde håndboldkampe. Men træ-

neren må være bevidst om, at motiverende 

træning og taktiske forberedelser ikke er 

nok. Kost (samt hvile og restitution) spiller 

også en stor rolle i bestræbelserne på at 

opnå de opstillede mål.

Rigtig kost i tilstrækkelige mængder er en 

forudsætning for at sikre optimale vækst-, 

udviklings- og træningsbetingelser for børn 

og unge. 

Skal koncentrationsevnen 

og træningskapaciteten i top – 

skal musklernes og hjernens 

energilagre være fyldt op !!!

Energibalancen skal opretholdes, fordi
 trænerne og spillerne derved kan  

maksimere effekten af træningen

 spillerne restituerer bedre

 spillerne kan holde normalvægten

 spillerne kan bibeholde muskelmassen

Som træner har man mulighed for at guide 

sine spillere til at spise sundt og varieret. 

Træneren agerer rollemodel for de unge 

håndboldspillere, og både spillere og deres 

forældre vil lytte til trænerens råd og anbe-

falinger. Forældrene er væsentlige brikker i 

puslespillet, da de unge ofte bor hjemme 

og spiser familiens mad.

Formidlingen af budskabet om sammen-

hængen mellem sund kost og træning kan 

foregå i et fælles forum eller via personlige 

samtaler. 

I forbindelse med træning og kampe bør 

træneren være opmærksom på, om spil-

lerne er friske og glade, om de sørger for 

at indtage væske undervejs, og om de får 

noget at spise før/efter.

Formidlingen 

af budskabet om 

sammenhængen 

mellem sund kost og 

træning kan foregå i et 

fælles forum eller 

via personlige 

samtaler. 

kost og ernæring
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Som træner kan man også være praktisk 

og vise vejen – eksempelvis ved:

 at spise 1 stk. frugt med spillerne efter 

træning

 at huske drikkedunk og drikke vand 

med spillerne undervejs i træningen

 at opfordre dem til at have sunde 

snacks med til mellemmåltider

 løbende at snakke med spillerne om 

kost som en naturlig del af ”håndbold-

miljøet”

I de følgende afsnit findes konkrete råd og 

eksempler, som kan videregives til spiller-

ne og deres forældre.

Næringsstoffernes 
betydning

En sund og varieret kost er sammensat af 

forskellige energigivende næringsstoffer 

efter kroppens behov. 

 Kulhydrat (Morgenmadsprodukter, 

brød, kartofler, pasta og ris, frugt, 

grøntsager mv.)

 Protein (Kød, fisk, fjerkræ, æg, bælg-

frugter mv.)

 Fedt (Olie, smør, nødder mv.)

Kulhydrat
Kulhydrat er kroppens vigtigste energikilde. 

Til håndboldtræning og kamp bruges af 

energidepoterne, så det er vigtigt, at de er 

fyldt op inden og fyldes op igen efter. 

Fiberrige kulhydrater medvirker til at hol-

de blodsukkeret stabilt og fremmer for-

døjelsen. Sukker er ren energi, men i form 

af tomme kalorier, som optager pladsen 

for sundere madvarer. Blodsukkeret stiger 

ved indtagelse af sukker, men falder hur-

tigt igen.

Protein
Protein er musklernes byggesten. Hånd-

boldtræning og kamp er høj-intensivt 

arbejde med styrkebetonede og eksplosive 

bevægelser. Musklerne er afhængige af 

protein, når de bygges op og nedbrydes.

 

Fedt
Kroppen har behov for vegetabilsk fedt. 

Dette findes i planteolier og nødder, men 

der er ikke specielle anbefalinger til  

håndboldspillere.

Vitaminer og mineraler
Disse næringsstoffer indeholder ikke 

energi, men kroppen har brug for dem. 

En varieret kost kan opfylde behovet. 

Ellers anbefales en multivitamin tablet - 

max.100 % af anbefalet dagligt indtag.

Væske
Væskebalancen skal opretholdes af vand. 

Håndboldspillere taber væske via sved og 

mister koncentrations- og præstations-

evne, hvis kroppen er i underskud. Væske 

skal indtages jævnligt, for at der kan op-

tages tilstrækkeligt. Mindst 1½ liter dagligt 

+ ca. 1 liter pr. times træning. Jo varmere 

det er og jo hårdere træningen er, des 

mere væske taber man.

En mere detaljeret gennemgang af næ-

ringsstoffer findes i Team Danmarks ud-

givelse: Kost og elitesport - Basal sports-

ernæring

Kostråd

De otte kostråd fra sundhedsstyrelsen 

gælder også for sportsfolk. 

Lever man efter kostrådene, nedsættes 

risikoen for livsstilssygdomme.

En sund og varieret 

kost er sammensat 

af forskellige energi-

givende næringsstoffer 

efter kroppens 

behov. 

Spis frugt og grønt 6 om dagen

Spis fisk og fiskepålæg flere gange 
om ugen

Spis kartofler, ris eller pasta og 
fuldkornsbrød hver dag

Spar på sukker - især fra sodavand, 
slik og kager

Spar på fedtet - især fra mejeri-
produkter og kød

Spis varieret og bevar normal-
vægten

Sluk tørsten i vand

Vær fysisk aktiv mindst 30 minut-
ter om dagen
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En spiller skal lære at 

lytte til sin krop og spise, 

så man ikke er sulten under 

træning, men heller ikke 

føler sig tung og 

oppustet
Kostråd før, under  
og efter træning/kamp

Tre-fire timer før træning/kamp indtages et 

hovedmåltid, der består af kulhydrat med 

fibre, som holder mæthedsfornemmelsen 

længe. Drik mindst ½ liter vand til.

1-1½ time før træning/kamp indtages et 

mellemmåltid, der består af kulhydrat med 

fibre, som holder mæthedsfornemmelsen 

under træning/kamp. Drik ¼-½ liter vand til.

Under træning/kamp drikkes en-to dl vand 

hver 15-20. min, for at der kan optages 

mest muligt til opretholdelse af væske-

balancen.

Max 1 time efter træning/kamp indtages et 

mellemmåltid, der består af kulhydrat, som 

optages hurtigt, så energilagrene genop-

bygges. Vand indtages jævnligt i 3-4 timer 

efter.

Nogle træningsdage kan det være svært  

at få tre hovedmåltider og to-tre mellem-

måltider til at passe ind i forhold til træn-

ing. Spilleren skal lære at lytte til sin krop 

og spise, så man ikke er sulten under 

træning, men heller ikke føler sig tung 

og oppustet. I det følgende gives et par 

praktiske eksempler på typiske trænings-/

kampdage.

Praktiske cases 
for håndboldspillere:

Kl. Måltid/aktivitet Fødevarer Væske

07.15 Morgenmad 11/2 dl havregryn 1 glas juice
  m/ 2 dl minimælk

09.30 Mellemmåltid 1 appelsin + 1/2 liter vand
  1 gulerod

12.15 Frokost 2 skiver rugbrød 1/2 liter vand
  m/skrabet minarine,
  pålæg, tomat,
  peberfrugt og 
  1 æble

15.00 Mellemmåltid 1 grovbolle 1 glas
  m/pålæg +  minimælk
  1 banan

16.30-
18.00 Træning  1/2 liter vand

18.00 Mellemmåltid 1 frugtstang

19.00	 Aftensmad	 2-3	kartofler	m/	 1/2 liter vand
	 	 2	fiskefrikadeller
  og 150 g broccoli,
  gulerødder og majs

21.00 Mellemmåltid 1-2 skiver knækbrød 1 glas vand 
  m/ mager ost

21.30 Godnat

Henrik på 13 år, 50 kg, 155 cm - træner håndbold to-tre gange om ugen  

+ en kamp-dag. Energibehov ~ 11,5 MJ

Eksempel på en træningsdag:

107kost og ernæring - AldersrelAteret træning



Linda på 16 år, 58 kg, 162 cm - træner håndbold 4 gange om ugen, 1 gange 

styrketræning og 1 kampdag. Energibehov ~ 14 MJ

Eksempel på en træningsdag med to pas:

Kl. Måltid/aktivitet Fødevarer Væske

06.30 Morgenmad 11/2 dl havregryn 1 glas juice
  og müsli m/ 2 dl 
  skummetmælk

08.00-
09.30 Træning  1 liter vand

09.45 Mellemmåltid 1 æble + 1 dl rosiner 1/2 liter vand
  

12.00 Frokost 1 stk. groft sand- 1 glas vand
  wichbrød m/kylling, bacon
  salat, ananas, tomat,
  agurk, pesto + 1 fersken
  
14.00 Mellemmåltid 1 bæger yoghurt  1/2 liter vand
  m/ müsli + 1 banan

16.30 Mellemmåltid 1 grovbolle m/ 1 glas
  pålæg + peberfrugt skummetmælk

18.00-
20.00 Træning  11/2 liter vand

20.30 Aftensmad 200 g fuldkornspasta 1 glas
	 	 m/laksefilet	i	tomatsovs		 skummetmælk
  (inkl. champignon og spinat) + 2 glas vand
  m/gulerødder og mager 
  revet ost

22.30 Godnat
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Kl. Måltid/aktivitet Fødevarer Væske

09.00 Morgenmad 2 grovboller, 1 skive 1 glas juice + 
  mager ost, 1 tsk marmelade, 1 glas skummet-
  1 skive kylling, 1 tsk honning  mælk

11.00 Frokost Fuldkornspastasalat m/tun  1/2-1 liter vand
  + 1 pære

13.00 Mellemmåltid 1 dl rosiner + 1 skive rugbrød 1/4 liter vand
  m/leverpostej + agurk
  
14.00-   1/2-1 liter vand
15.30 Kamp

16.00 Mellemmåltid 1 dl rosiner + 1 skive 1/2 liter vand
  rugbrød m/leverpostej 
  + agurk

18.30 Aftensmad 200 g brune ris m/boller  2 glas vand
  i karry + 200 g salat 
	 	 +	1	flutes

20.30 Mellemmåltid 1 frugtstang 1 glas kakao

22.30 Godnat

Kl. Måltid/aktivitet Fødevarer Væske

07.00 Morgenmad 2 dl rugfras m/minimælk 1 glas juice + 
  + lidt rosiner + 1 grovbolle 1/4 liter vand
  m/smøreost og 1 skive skinke 

08.00-
09.30 Styrketræning  1/2 liter vand

10.00 Mellemmåltid 1 banan 1/4 liter mælk/kakao
  
12.30 Frokost 2 x groft pitabrød m/salat,  1/2 liter vand
  æg, rejer og avocado + kylling 
  og parmaskinke + 1 æble

14.30 Mellemmåltid ½ drikkeyoghurt + 2 skiver 
  rugbrød m/leverpostej + agurk

16.00-
18.00 Træning  1-½ liter vand

18.00 Mellemmåltid ½ drikkeyoghurt (250 ml) ½ liter vand

19.30	 Aftensmad	 2-300	g	kartofler,		 1-½	liter	vand
  1 hakkebøf m/brun sovs + 
  200g rodfrugter

20.30 Mellemmåltid 50 g nødder (peanuts,  1 glas saftevand
  pistacie, mandler)

23.00 Godnat

Betina på 17 år, 60 kg, 166 cm - træner håndbold 4 gange om ugen, 2 gange styrke-

træning og 1 kampdag. Energibehov – 14,5 MJ

Eksempel på en kampdag:

Lars på 18 år, 75 kg, 180 cm - træner håndbold 5 gange om ugen, 2-3 gange styrketræning 

og 1 kampdag. Energibehov – 16,5 MJ

Eksempel på en træningsdag med et styrkepas og et haltræningspas:
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 Ha’ altid en vand-

flaske	med	dig	–	og	

fyld den op!

 Husk grønsags-

snacks og frugt!

 Vælg groft brød eller 

pasta - fordi det 

mætter!

Generelle råd til 
håndboldspilleren 
om kost

Aftensmad:
 2/5 af en tallerken med kartofler, ris, 

pasta, bulgur, couscous eller lign.

 2/5 med grønsager eller salat (vælg 

årstidens varianter)

 1/5 med kød (Oksekød, kylling, laks, 

kalkun, kotelet)

Mellemmåltider:
 Vælg fiberrige kulhydrater + protein før 

træning/kamp

 Vælg hurtigt optagelige kulhydrater + 

evt. protein efter træning/kamp (gerne 

væske)

Morgenmadsprodukter:  
 Kostfiberindholdet bør være mere end 

8g pr. 100g

 Sukkerindholdet bør være mindre end 

10g pr. 100g

    

Mejeriprodukter:
 Fedtindholdet bør være mindre end 

1,5g pr. 100 g

 Og uden tilsat sukker

Ost:
 Bør indeholde mindre end 17% fedt

Kød:
 Bør indeholde mindre end 10 g fedt  

pr. 100 g

Brød:
 Kostfiberindholdet bør være mere end 

8 g pr. 100 g

 Bør indeholde mindre end 5 g fedt pr. 

100 g

Madpakker skal ofte slå til på en lang 
dag:

 Ha’ altid en vandflaske med dig – og 

fyld den op!

 Husk grønsags-snacks og frugt!

 Vælg groft brød eller pasta - fordi det 

mætter!

Myter

Også i forhold til kost findes en række myter, som er udbredte i 

håndboldmiljøet, og som med fordel kan aflives.

Myte

Kakaomælk er bedst 
efter træning

Energibarer giver super 
energi

Sportsdrik er godt under 
træning og kamp

Kosttilskud er nødvendigt

Man forbrænder fedt på 
tom mave

Virkelighed

Nej, der er meget tilsat sukker i ½ liter kakao 
skummetmælk, som ikke er nødvendigt for krop-
pen. Du kan med fordel i stedet for drikke 1 gl. 
skummetmælk og spise en bolle med magert kød-
pålæg og 1 stk. frugt.

Nej, oftest indeholder protein- og energibarer 
meget sukker og fedt, som giver mere energi, end 
der er forbrændt under træningen. Derudover giver 
de et ustabilt blodsukker og mætter kun kortvarigt.

Nej, næsten alle sportsdrikke indeholder mere suk-
ker end nødvendigt. Drik vand eller bland en tynd 
saftevand.

Nej,	man	kan	godt	spise	sig	til	kroppens	behov	–	
også som sportsudøver.

Nej, uden energi træner man dårligere og nedbry-
der muskelmasse. Muskelmasse giver større total 
forbrænding, så spis altid inden træning. Jo højere 
intensitet af træningen jo større forbrænding.

Man kan sagtens 

spise sig til kroppens 

behov - kosttilskud er 

ikke nødvendigt.
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Teknisk 
og taktisk 
træning 

Fysisk 
træning

Mentale 
aspekter 
og mental 
træning

Trænerrollen

Trænings- og 
læringsmiljø 
(talentmiljø)

U-6

Boldbehandling
Kaste og gribe
Skyde

Balance og 
koordination 
gennem leg

Glæde og trivsel

Skabe glæde 
og tryghed, 
opmuntre og 
motivere

Høj aktivitet

U-8

Boldbehandling     
Kaste og gribe
Spille sammen
Skyde

Balance og 
koordination 
gennem leg

Glæde og trivsel

Skabe glæde 
og tryghed, 
opmuntre og 
motivere, have 
opmærksomhed 
på alle børn

Høj aktivitet

U-10

Boldbehandling
Basisteknik: Kaste, 
gribe, drible, skyde, 
aflevere og finte
Spille sammen
Træffe valg 2:1
Placere sig
Dueller 1:1
Forsvare et område
Samarbejde i 
forsvaret

Balance, koordina-
tion og styrketræ-
ning gennem leg

Glæde og trivsel 
Fællesskab
Kompetencer

Skabe glæde og 
tryghed, være 
tydelig og trovær-
dig i kommunika-
tionen, give positiv 
og konstruktiv 
feedback

Høj aktivitet, 
differentierede 
udfordringer

U-12

Boldbehandling 
Basisteknik: Kaste, 
gribe, drible, skyde, 
aflevere og finte
Screening
Spille sammen
Træffe valg 2:1 og 3:2, 
Dueller 1:1
Kontra
Benarbejde, tackling  
og bolderobring
Placering og samarbejde  
i forsvaret
 

Koordination og 
styrketræning (krops-
stammen)

Glæde og trivsel
Fællesskab  
Kompetencer 
Medansvar

Skabe glæde og tryghed, 
være tydelig og trovær-
dig i kommunikationen, 
involvere, give positiv og 
konstruktiv feedback

Høj aktivitet, 
differentierede 
udfordringer, initiativ 
og udfoldelse

Sammenfatning
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Teknisk 
og taktisk 
træning 

Fysisk 
træning

Mentale 
aspekter 
og mental 
træning

Trænerrollen

Trænings- og 
læringsmiljø 
(talentmiljø)

U-16

Individuelle og positions-
specifikke tekniske og 
taktiske færdigheder i 
forsvar og angreb
Vurderingsspil
Kontra og returløb
Samarbejde i forsvars-
formationer
Krydsspil, presspil, 
screeningsspil og 
overgangsspil 

Styrketræning 
med vægte
Aerob og 
anaerob træning

Glæde og trivsel
Teambuilding
Kompetencer
Medansvar
“Før, under og efter 
træning”: Målsætning, 
motivation og evaluering
Mental styrke

Skabe trivsel, vejlede, 
planlægge, skabe relationer, 
stille krav, være fleksibel, 
give positiv feedback og 
konstruktiv kritik

Talentudviklingsmiljø med 
fokus på kompetencer, 
ansvar og proces, høj 
kvalitet i træningen, 
differentierede udfordringer 
gennem forskellig matchning

U-14

Boldbehandling
Basisteknik 
Positionsspecifik teknik 
og individuel teknik
Krydsspil og presspil
Kontra
Benarbejde, tackling, 
bolderobring og parade
Placering og initiativ 
Samarbejde i forsvars-
formationer

Styrketræning 
(kropsstammen)
Styrketræning med vægte 
(teknik)
Koordination
Aerob træning

Glæde og trivsel
Fællesskab
Kompetencer
Medansvar
Indre dialog
Mental styrke

Skabe trivsel, være 
kompetent og enga-
geret, vise interesse og 
empati, involvere, give 
positiv feedback og 
konstruktiv kritik

Høj kvalitet i træningen, 
øget træningsmængde, 
differentierede ud-
fordringer, involvering 
og medansvar

U-18

Individuelle og positions-
specifikke tekniske og 
taktiske færdigheder i 
forsvar og angreb
Vurderingsspil
Kontra og returløb
Samarbejde i forsvars-
formationer
Krydsspil, presspil, scree-
ningsspil og overgangsspil
Kollektiv taktisk forståelse

Styrketræning 
med vægte
Aerob og 
anaerob træning

Glæde og trivsel
Teambuilding
Kompetencer
Medansvar
“Før, under og efter kamp”: 
Rutiner og strategier i 
relation til kampsituationen
Mental styrke

Skabe trivsel, vejlede, 
planlægge, skabe relationer, 
stille krav, være fleksibel, 
give positiv feedback og 
konstruktiv kritik

Talentudviklingsmiljø med 
fokus på kompetencer, 
ansvar og proces, høj 
kvalitet i træningen, 
differentierede udfordringer 
gennem forskellig matchning
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