
Ungtræner 

inspiration.  

Så er det kursustid 😊  

   
Uddannelses Udvalget i Kreds 7 vil gerne hjælpe klubberne med at klæde de 
unge trænere bedst muligt på.   
Det sker i Helle Hallerne LØRDAG DEN 13. OKTOBER kl. 9.00 til 16.00  
 

Derfor tilbyder vi nu en Ungtræner Uddannelse for unge trænere mellem 13 og 18 år, som 

skal i gang med enten deres første eller anden sæson som hjælpetræner på enten U6, U8, U10 

eller U12. Vi tager udgangspunkt i Børne Træner Uddannelsens modul 3 ”Den gode træning”, og 

BTU 6 ”Opvarmning og skudtræning” men vil samtidig forsøge at fylde de unges trænerrygsæk op 

med masser af praktiske øvelser, diskussioner omkring hvordan en træner skal være og opføre 

sig, hvordan behandles småskader, lidt håndbold kostråd, ideer til hvordan ”tackles” situationer 

med forældre og meget andet. BTU Modul 3 ”Den gode træning” tager afsæt i, at 

håndboldaktiviteter for børn skal baseres på en velgennemtænkt plan.   

  

Det gælder både i forhold til de overordnede overvejelser og i forhold til den enkelte 

træningslektion. Modulet præsenterer en viden og nogle modeller og redskaber, som vil kunne 

skabe et bedre grundlag for kursisterne, når de skal planlægge børnehåndboldaktiviteter.   

Det overordnede formål med modulet er, at kursisterne efterfølgende er i stand til at planlægge og 

afvikle en god børnehåndboldtræning, hvor alle børn får mulighed for at bevæge sig, udfolde sig 

og få en god oplevelse.   

  

De unge trænere vil få viden, idéer og værktøjer, som de efterfølgende kan bruge i træningen 

hjemme i deres klubber. De vil blive udfordret gennem øvelser, spil, lege og diskussioner, ligesom 

de vil få skabt relationer til andre unge trænere.    

Prisen kun 700, - pr. træner   
For det beløb får man BTU bogen, som er fyldt med øvelser. Derudover vil der blive udleveret et 

hæfte med forskellige inspirationsøvelser, indeholdende;  

  

• Illustration af øvelser   

• Øvelsesbeskrivelser   

• Beskrivelse af formål   

• Vejledning til hvad trænere bør have fokus på i øvelserne  • Forslag til hvordan øvelserne kan 

differentieres   

• Træningslektionens ‘fire kvarterer’.   

 

Har den unge træner allerede deltaget på et BTU modul vil der være en rabat på 150 kr.  

  

Håber vi ses 😊  

    Håndbold uddannelse 
  

    Kreds  7 
                  

         

         

     

  

  


