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Marts indikerer den spæde start på foråret, men i børnehåndbold betyder marts, at sæso-
nen er ved at gå på hæld – og det er tid til at gøre status over den forgangne periode.  
I lighed med tidligere år, startede sæsonen med at indbyde trænere for U-5 til U-8 samt 
klubbestyrelser til opstartsmøde i september måned. På mødet deltog ca. 45 deltagere 
fordelt på 20 klubber. 
 
Der var en rigtig god dialog mellem udvalget og de deltagende træ-
nere, bl.a. om det at trænerne bruger deres sunde fornuft, således at 
alle børn får mest muligt ud af at spille kampe. Vigtigt at trænerne 
snakker sammen, så alle får en god oplevelse. 
 
Vejlederen har mulighed for at justerer på kampen, når der er stor 
forskel på holdene. 
Det er vigtigt at sætte børnene ”fri”, så spillet ikke bliver gå-håndbold 
med 3 skridt – aflevering – 3 skridt osv. Børnene skal langsomt lære 
spillets regler, og skal i første omgang ikke begrænses, men bevæge 
sig mere frit rundt på banen, og ikke hele tiden blive stoppet af at 
tænke 3 skridt.  
 
Vær opmærksom på, at man altid kan benytte spiludvikling – og lade de dygtige og bold-
sikre børn rykke et alderstrin op, og spille i årgangen over. 
 
”Den sunde fornuft” 
Som beskrevet ovenfor, var der på opstartsmødet en god dialog om hvordan man bør age-
re som træner. Dette bliver også langt hen ad vejen praktiseret ude til stævnerne. 
 
Dog har vi til et enkelt stævne oplevet, at der har været uenighed/tvivl omkring regler o. 
lign. som medførte, at den sunde fornuft ikke var til stede hos en træner. Dette medførte 
en uheldig opførsel, hvor pgl. virker truende og bl.a. ikke ville sige tak for kamp.  
 

Denne opførsel er naturligvis ikke i orden til et børnestævne. 
Udvalget forventer, at alle trænere/forældre m.v. i forbindel-
se med stævnerne kan tale sig til rette på en god og kon-
struktiv måde i tilfælde af uenighed om regler m.v.  
 
Det er vigtigt, at man altid har den gode håndboldoplevelse 
for alle børn for øje, når man er ude til stævner. Man kan 
ikke altid forvente, at børnene i denne aldersgruppe til fulde har lært reglerne. Mange af 
børnene er måske lige begyndt at spille håndbold. 
 
Vi skal huske, at børnene først og fremmest skal spille håndbold fordi det er sjovt – både til 
træning og til stævne. Reglerne og forståelsen for spillet bygges på efterhånden. 
 
Antal deltagende børnehold i denne sæson 
Nedenstående er en opgørelse over antallet af deltagende hold tilmeldt i denne sæson til 
og med stævnet den 24.02.2018 
 



U-5                            56 hold 
U-6                                          205 hold 
U-7                                           230 hold 
U-7 st. bane                                 0 hold               
U-8 Piger                                 115 hold 
U-8 Pige total                              4 hold 
U-8 Drenge                              163 hold 
U-8 Drenge total                          6 hold 
 
I alt                                         779 hold 
 
Streetbold 
De sidste 3 sæsoner har vi spillet med streetbold i Totalhåndbold. Desværre er der stadig 
klubber, der ikke har den lille streethold (42 cm), som bruges til de 5-årige. Såfremt man 
har stævner for denne årgang, er det er krav, at man har en bold til rådighed i den rigtige 
størrelse. 
 
Det er stadig vores vurdering, at langt de fleste trænere er meget tilfredse med at spille 
med streetbolden. De oplever, at børnene er trygge ved bolden, da det ikke gør ondt at 
blive ramt. Der er færre boldtab, bedre boldgreb, færre spilafbrydelser og mindre frygt for 
at stå i mål. Som ekstra bonus oplever trænerne, at spillerne tænker håndbold og har en 
større udvikling hen over sæsonen. 
 
 
DHF Kortbane for U-8 
Inden sæsonstart besluttede udvalget, at U-8 fremover ikke længere skal spille på stor 
bane. I stedet for skal der spilles på en ny banestørrelse – kaldet ”DHF Kortbane”.  
 
Udvalget traf beslutningen vel vidende, at der i indeværende sæson ikke har været etable-
ret en kortbane i alle de haller, hvor der har været afviklet U-8 stævne. For ikke at skabe 
forvirring for børnene, har det været sådan, at kampene er afviklet efter reglerne for Kort-
bane – uanset om der blev spillet på en Kortbane, Max total-bane eller sågar stor bane. 
 
Det er vores intention, at der fra og med næste sæson udelukkende bliver arrangeret U-8 
stævner i de haller, der har en Kortbane. Derfor opfordrer vi til, at klubberne tager kontakt 
til deres hal om etablering af Kortbane.  
 
Kortbane-stævnerne er gået godt, og både trænere og børn har taget godt imod spillet. 
Intentionen med Kortbane er, at udviklingen af spillet sker gradvist. Dette er vigtigt i forhold 
til at fortsætte udviklingen af spillerens nuværende niveau, men også i forhold til at bevare 
spillerens nysgerrighed efter at nå næste mål (større bane, højere række med flere reg-
ler/fokuspunkter). Kortbane giver en nem introduktion og glidende overgang til spillet på 
den store bane. 
 
I takt med børnenes udvikling vil Kortbane klargøre spillere, trænere og forældre til over-
gangen fra Kortbane til spil på stor bane, uden at gå på kompromis med hensigten om 
mange boldberøringer, træning af tekniske detaljer og grundbegreberne i håndbold. 
 
Visionen med Kortbane er begejstring, boldføling, rummelighed, fællesskab, tekniske ud-
fordringer og fokus på udvikling i håndbolden. I Kortbane er det muligt at benytte børnenes 



naturlige bold- og bevægelsesglæde, kreativitet samt i kamplignende situationer at udvikle 
deres evne til at tage initiativ. 
 
 
Aflysning af stævner - afbud 
Da vi tidligere har været nødsaget til at aflyse stævner pga. for få tilmeldte hold, blev pro-
ceduren for tilmelding til stævner ændret til denne sæson. Nu tilmelder klubberne sig til en 
stævnedato, hvorefter kontoret fordeler holdene til de forskellige stævnesteder. 
 
Det har medført, at der i år ikke har været aflyste stævner, det er vi meget glade for, da vi 
mener der skal være stævner både i nord, midt og syd. 
 
Der er dog stadig hold, der melder afbud efter at stævneplanerne er lavet. Det er ærgerligt, 
og giver ekstra arbejde for den arrangerende klub/kredskontoret. 
 
Derfor vil vi gerne endnu engang henstille til, at man inden der tilmeldes hold til stævner-
ne, undersøger hvor mange spillere der kan spille – så der kun tilmeldes det antal hold, 
der er spillere til. 
 
 
Medaljer 
Udvalget giver medaljer til de spillere, der deltager i det 
sidste stævne. Medaljerne skal uddeles til stævnet – og 
må ikke tages med hjem i klubben til eventuel uddeling i 
forbindelse med sæsonafslutning. 
 
Der kan bestilles ekstra medaljer til 10,- kr. pr. stk. Har 
man et hold der ikke har mulighed for at deltage i sidste 
stævne, men som gerne vil have medaljer - kan man få 
medaljer ved betaling af holdgebyret og evt. porto. 
 
 
Håndboldskoler for U-6 og U-8 
Der er mulighed for at holde håndboldskole med eller uden instruktør. 
 
Der har i løbet af sæsonen været håndboldskole i Hjerm, Tarm og Holstebro. 
 
Er man interesseret i at holde en håndboldskole, er man altid velkommen til at kontakte 
kontoret/Børneudvalget eller udfylde blanket på hjemmesiden. 
 
 
Nathåndbold 
Igen i år har der været afholdt Nathåndbold i Vildbjerg. Fredag den 26. januar var der nats-
tævne for U-12 hold. Pga. afbud blev spilletiden forlænget i de 2 puljer, hvilket syntes at 
være til alles tilfredshed. Fredag den 2. februar var det U-14 spillernes tur.   
 
Begge stævner forløb stille og roligt uden uheld – der var god stemning og en masse gla-
de børn/unge mennesker, der fik spillet en masse kampe. 
 
 



Samarbejde med Kreds 6 
Børn- og ungeudvalgene i Kreds 3 og Kreds 6 har haft det første indledende møde, hvor vi 
havde en god dialog om, hvilke samarbejdsflader vi kan se i fremtiden. 
 
De 2 udvalg mødes igen i april. 
 
Afslutning 
Tak til klubberne for jeres henvendelser i løbet af sæsonen. Det er vigtigt, at vi har en lø-
bende dialog så vi sammen kan give børnene en oplevelse af, at det er smadder sjovt at 
spille håndbold. Børnene er vores håndboldmæssige fremtid, og vi skal gøre alt vi kan for 
at de får super gode oplevelser med håndbold, så de bliver ved med at have lyst til at spil-
le. Det har vi sammen et stort ansvar for. 
 
Som altid: Hvis I har gode ideer eller input til næste sæson, hører vi rigtig gerne fra Jer. 
 
Tak til medlemmerne i udvalget for deres stor indsats sæsonen igennem. Også stor tak til 
Kredskontoret - for deres arbejdsindsats, støtte og hjælp.  
 
Sidst men ikke mindst tak til alle de klubber, der har været arrangører eller deltaget i 
stævnerne. Jeg håber vi også næste år vil få et godt samarbejde til gavn for en masse dej-
lige håndboldbørn. 
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets vegne 
 
 
Anne-Mette Røn Poulsen  
Børne- og Ungeudvalgsformand      


