
Uddannelsesudvalgsformandens Beretning 
 
Når det er tid for Kreds generalforsamling, betyder det også, at sæsonen 2017/18 er ved at 
være slut. Dermed også de kurser som uddannelsesudvalget sammen med jer klubber har 
afholdt. Vi kan ikke i udvalget takke jer klubber nok, da vi igen i år, har haft rigtig mange 
trænere på vores kurser i sæsonen 2017/18. 
 
Tilbageblik på sæsonen 2017-18 
 
Opstartskurser: 
Som noget nyt for sæsonen 2017/18 havde vi 3 opstartskurser. Ideen var at komme mere 
rundt i kredsen, særligt for trænere som træner U-5 til U-10 spillere.   
 
Det først kursus blev afholdt i Struer d. 27.09 målgruppe trænere for U-5 til U-12.  24 trænere 
fik et rigtig godt kursus, hvor Dan Rasmussen delte ud af hans øvelser og i teoridelen kom 
der mange gode holdningsdiskussioner.    
 
D. 02.10 blev kursus 2 afholdt for målgruppen U-5 til U-10 i Lind hallen, med Bjørn Sommer 
som instruktør. 21 trænere fik en aften, hvor de fik en masser af ideer med hjem til deres 
træning hjemme i klubberne.     
                
Det sidst opstartskurset blev afholdt i Mejrup d. 11.10.  Målgruppen her, var trænere for U- 
10 til U-16 med Søren Baadsgaard som instruktør. Som gav de 16 trænere ny inspiration til 
den kommende sæson. 
Er der klubber i sæsonen 2018/19, hvor vi må komme på besøg og afholde vores 
opstartskurser, tager vi meget gerne imod tilbuddet. 
 
Modulkurser 
Vi har i år afholdt modulkurser for børne- og ungdomstrænere, enten som modulkurser eller 
klubkurser. Modulkurser er vigtig for at få ny inspiration, men også for trænere, som vil videre 
i JHF/DHF systemet. Hver modul giver point, som skal til for at komme videre på 
ungdomselitetrænerkursus eller seniortrænerkursus.                                                    
 
Igen i år har vi haft henvendelser fra klubber/trænere der efterspørger hvor mange point de 
har og hvad der skal til for at komme videre i systemet. Vi hjælper gerne i 
uddannelsesudvalget, hvis I har trænere som vil videre i systemet, men mangler information 
om, hvad der skal til for at komme videre i systemet.   
                 
Klubkurser 
I denne sæson har der som de foregående sæsoner, været mange klubber som har 
henvendt sig til os, for at ville afholde et klubkursus for deres trænere hjemme i klubberne. 
Igen i år har vi været rundt i hele kredsen. Tak til jer klubber for at gøre så meget for jeres 
trænere. Jeg kan kun opfordre jer klubber til at kontakte vores konsulent i kredsen eller 
uddannelsesudvalget, så vi sammen med Jer laver et kursus, som passer til jeres ønsker. 
 
Målmandskursus 
Efter de sidste 2 års succes med målmandskursus med Michael Bruun og hans talentfulde 
unge målmænd. Hvor trænere kan tage deres målmænd med og blive undervist af Bruun 
og hans målmænd. Var det oplagt at afholde et tilsvarende kursus igen til denne sæson. I 
år blev kurset afholdt på Idrætscenter Vest i Holstebro og som de andre år, blev kurset 



hurtigt fyldt op. Målmændene var rundt på stationer, hvor de blev trænet og rettet af Bruun 
og co. Igen i år var en af stationerne skud på mål, hvor Michael Bruun gav sig god tid til at 
rette de unge målmænd med placering og udfald i målet. Samtidig  kunne deres trænere 
følge deres målmænd rundt på stationerne og få ny inspiration. En rigtig god aften hvor 
trænere og målmænd fik ny inspiration til deres træning hjemme i foreningerne.                                                                                                 
Vi håber i udvalget, at vi også i næste sæson kan afholde et tilsvarende kursus med Bruun 
og hans målmænd. 
           
Samarbejde med andre Kredse 
Vi har også i denne sæson haft et tæt samarbejde med de andre kredse. Både når det drejer 
sig om at få trænere på kursus ud over Kreds grænserne og afholdelse af kurser kredsene 
imellem. Sammen med Kreds 6 har der været holdt møder om afholdes af kurser sammen 
til den kommende sæson og vigtig for begge kredse at få afholdt et ungtræner camp, da vi 
ved, der er trænere i begge kredse, som gerne vil deltage. 
Sammen med kredsene 6-7-8 afholdte vi i januar 2 kurser i Billund og Holsted. Samarbejdet 
over kredsgrænserne er vigtig, da alle kredse har problemer med at få afholdt 
træneruddannelsen (TU) alene.  Det gav også bonus, da 54 trænere, var på det første 
kursus i Billund. 1 Ungtræner kursus 2 BTU kurser og meget vigtig 1 TU kursus blev 
gennemført.  
I Holsted var der færre på kursus, men 2 BTU kurser blev gennemført.                                                   
Der vil også i sæsonen 2018-19 bliver afholdt lignende kurser kredsene imellem. 
 
Samarbejde 
Uddannelsesudvalget vil gerne takke Casper Lemvig Petersen fra Holstebro kommune, for 
hjælp til afholdelse af vores kurser. Hans netværk er med til at få flere på vores kurser. Vi 
håber vi kan udbygge samarbejdet til næste sæson. 
 
Konsulenten 
Der er sket rigtig meget på konsulent fronten i Kreds 3 denne sæson. Vores konsulent Mette 
Christiansen meddelte at hun var i lykkelige omstændigheder og gik på barsel sidst i 
december. Mette fik en lille datter Liva den 30. januar. Stort tillykke til Mette og familien.  
Bestyrelsen og DHF fik lavet et stillingsopslag som barselvikar for Mette.     
 
Den 1. januar blev Andreas Kronborg ansat som barselvikar for Mette. Samtidig er stillingen 
som konsulent i kreds 3 gjort til en fuldtidsstilling. Det betyder for Jer klubber, at I nu kan 
trække endnu mere på vores konsulent og konsulenten har mulighed for at besøge Jer 
endnu mere efter jeres ønsker.  
 
Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne af udvalget, for et godt samarbejde og det store 
stykke arbejde, der bliver lavet i uddannelsesudvalget. Stor tak til Jens og Lone for jeres 
store arrangement omkring de ting vi laver i udvalget. Tak for de input og ideer I kommer 
med til vores møder. 
 
Erik Møller                                                                                                  
Uddannelsesudvalgsformand 
 
 
                 


