
Beretning – Uddannelsesudvalget i Kreds 5 
 
Sæsonen 2022 på mange måde overgået forventningerne. Året har budt på flere kurser end 
tidligere og udvalget af kurserne også blevet øget. 
 
Uddannelsesambassadør 
Vi startede tilbage i maj 2022 med projektet ”uddannelsesambassadør” der som noget helt nyt 
skulle sikre en direkte kommunikation med den enkelt forening. En uddannelsesambassadør har 
den opgave og det formål at lave en uddannelsesstrategi med udgangspunkt i foreningens aktuelle 
dagligdag, i samarbejde med vores foreningskonsulent. 
 
Det viste sig hurtigt at interessen var stor og samtidig en konkret opgave som foreningerne hurtigt 
kunne finde en frivillig til varetage. 
 
Alle trænere i en forening med en uddannelsesambassadør blev inviteret gratis med til 3 
inspirationskurser i september hvor der var et inspirationskursus for børnetrænere, et 
inspirationskursus for ungdomstrænere og et inspirationskursus for seniortrænere. 
 
Der har i samarbejde med uddannelsesambassadører været afviklet interne kurser, døm-selv-
dommerkurser, foreningsforløb og inspirationskurser. Projektet har givet resultater og der har 
således været afholdt 35 kurser i Kreds 5, med hele 511 kursister fordelt med 390 på trænerkurser 
og 121 på dommer eller døm-selv-dommer kurser. 
 
Der er 31 uddannelsesambassadører fordelt i 23 foreninger.  
 
Følgende kurser er afholdt 2022: 
• Trille-Trolde 
• BTU-kurser 
• TRU-kurser 
• Beach Handball træning 
• Dommerkurser 
• Døm-selv-dommer kurser 
• Inspirationskurser 
 
IHÅ Trænerevent 
Den årlige TRU kursuspakke på Idrætshøjskolen i Aarhus blev, traditionen tro, gennemført i 
forsommeren hvor det var muligt for deltagerne at vælge 3 ud af den 6 udbudte kurser.  
Der vil også i maj 2023 blive udbudt IHÅ Trænerevent, denne gang er det dog flyttet til Skæring. 
 
I forbindelse med den nye struktur, vil der fra den kommende sæson, være et nyt 
Uddannelsesudvalg i Dansk Håndbold Midt med Dennis Byskov Hansen som formand.  
Vi glæder til det nye samarbejde.  
 
Det skal lyde en stor tak for indsatsen til alle foreninger med og uden uddannelsesambassadør, 
samt vores foreningskonsulent Anders Fredsgaard. 
 
På vegne af uddannelsesudvalget 
 
Kurt Iversen 
Formand f. Uddannelsesudvalget 


