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Indledning
Dansk Håndbold Forbund har gennem en lang årrække haft stærkt frafald af ungdomsspillere fra
U14 alderen til U18 alderen (1.1. 2007 > 1.1.2011: - 60%). Det er i samme periode, at de unge har
mulighed for at vælge at gå på efterskole. Samme tendens ses i mange andre organiserede
idrætsgrene. I DHF er man derfor helt klar over, at mange klubber er ”ramt” af nedgang på de
årgange, hvor spillerne går på efterskole. Men det vides ikke, om det er efterskoleopholdet, der
har indflydelse på, at spillerne efterfølgende melder sig ud af klubben, og i hvilket omfang de helt
holder op med at spille håndbold eller bliver håndboldaktive i en anden klub.
DHF har derfor valgt at lave en undersøgelse, der skal forsøge at indfange, om der er
sammenhænge mellem året på efterskolen og så de valg, de unge træffer i forhold til deres
håndboldliv efter efterskolen. For at finde ud af hvilken indflydelse efterskolerne har på
ungdomshåndbolden, blev følgende syv hypoteser opstillet om årsagerne til frafaldet:
A: De unge bliver håndboldtrætte og mister interessen for håndbold efter et år på efterskole
B: Efterskoleproduktet opleves at være bedre end klubproduktet
C: Når mange tager på efterskole, udvandes mulighederne hjemme i klubben
D: Et efterskoleophold selvstændiggør eleverne til at være mere selektive også ift. valg af
fritidsinteresse
E: Mange elever oplever et håndboldmæssigt prestigefald, når de på efterskolen møder andre
dygtige spillere
F: Der er ingen eller dårlig kontakt mellem efterskolerne og klubberne
G: Mange elever prøver håndbold på efterskolen og får lyst til at spille, men de ved ikke,
hvordan man kommer i gang i en klub
Det er på baggrund af disse, at spørgeskemaundersøgelsen blev designet, for at få afdækket om
der er hold i hypoteserne. Det er denne undersøgelse og resultaterne heraf, der bliver behandlet
i denne rapport.
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Undersøgelsen er foretaget blandt 936 efterskoleelever rundt om i landet i maj 2012, alle med
håndboldundervisning som en del af deres efterskoleophold. Godt 1/3 af eleverne, 329 elever
(35%), deltog aktivt i undersøgelsen, hvilket betragtes som tilfredsstillende for denne type
undersøgelse.
Undersøgelsens resultater kan derfor medvirke til at afdække hypoteserne og give et billede af,
hvordan de unge oplever deres år på efterskolen ift. håndbolden, og dermed give et klarere
billede af, hvordan forskellige håndboldinteressenter (klubber – efterskoler – forbund – de unge)
kan øge opmærksomheden og indsatsen med henblik på at mindske teenagefrafaldet i landets
håndboldklubber.
Formålet med undersøgelsen er at ende ud med et antal anbefalinger og guidelines til klubberne,
efterskolerne og forbundet, som hver part kan have fokus på, både før, under og efter de unge er
på efterskole. Disse anbefalinger og guidelines er ikke de vise sten, som sikrer, at hvis der gøres
sådan og sådan, så er vi sikre på at holde medlemstallet oppe. Hensigten er derimod, at mere
opmærksomhed på problemet kan hjælpe på det faldende medlemstal. Derfor er det vigtigt, at
punkterne i skemaet sidst i rapporten netop læses som anbefalinger og tilpasses den enkelte
klub, efterskole og spiller.
Rapporten er bygget op med et kort afsnit som beskriver DHF´s forarbejde og tanker omkring
målgruppen og undersøgelsen. Hvad er det, der går forud for en sådan undersøgelse, og hvad er
det, vi gerne vil finde ud af. Hvordan er spørgsmålene opstået, og hvem har vi spurgt?
Herefter følger en gennemgang af hver af de 25 spørgsmål. Dette afsnit er det længste, og man
kan vælge at springe det over og læse det efterfølgende opsummerende afsnit i stedet. Opstår
der spørgsmål undervejs i læsningen af det opsummerende afsnit, kan man gå tilbage i rapporten
og nærlæse de enkelte spørgsmål fra undersøgelsen.
Denne gennemgang afsluttes med et kortere opsummerende afsnit af, hvad det er, man når frem
til med undersøgelsen.
Afslutningsvis følger et skema med anbefalinger og guidelines til klubber, efterskoler og forbund.
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DHF´s tanker og forarbejde i forbindelse med undersøgelsen:
I DHF har vi – i lighed med øvrige organiserede idrætsgrene – problemer med at fastholde
teenagere i håndbold. Der er gennem årene foretaget forskellige generelle undersøgelser af
problematikken omkring teenagefrafaldet, og ikke meget tyder på, at vi er tæt på at løse
problematikken. En forudsætning for at kunne agere er imidlertid viden. Derfor har hensigten
med denne undersøgelse været at komme tættere på de unge, deres tanker og behov for at
kunne få en mere nuanceret viden om deres bevæggrunde.
Vi har valgt at fokusere på et specifikt felt at målrette undersøgelsen mod. Vi er i denne
undersøgelse gået i dybden med de elever, der er taget på efterskole og har håndbold som en
del af deres undervisning. Hvad er deres oplevelse af håndbold i klubben derhjemme, på
efterskolen, mv., og hvilke forestillinger gør de sig omkring håndbold efter efterskoleopholdet.
Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med 27 efterskoler landet over med håndbold som en
del af undervisningstilbuddet.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:
Nogle af de væsentligste overskrifter, der kommer ud af undersøgelsen, er:


At der er over 40 % af eleverne på en efterskoleårgang, der af forskellige årsager er i tvivl
om eller overvejer deres fremtidige håndboldliv



At over 80 % af en efterskoleårgang skal videre på en gymnasial uddannelse



At ca. 80 % af en efterskoleårgang finder det vigtigt og vægter at holde kontakten ved lige
med enten gamle klubkammerater, klubtræner eller begge dele, mens de er på efterskole



At efterskoleeleverne anbefaler, at en facebookgruppe for klubbens u16 hold ville være
den bedste måde for spillerne at holde kontakten ved lige



Endvidere anbefaler de, at klubben holder en eller flere ”reunions” for det gamle hold
mens de er af sted for at holde kontakten ved lige



At eleverne vægter personlig udvikling og det sociale højere end det resultatmæssige, når
de vurderer, hvad de vil have ud af deres håndbold
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Gennemgang af undersøgelsens spørgsmål
Beskrivelse af respondenterne
Total
1. Hvad er dit køn?

Procent

Antal

Pige

58%

191

Dreng

42%

138

Total

100%

329

Ud af de 329 respondenter er der en svag overvægt af piger, hvilket ikke burde påvirke
undersøgelsen mærkbart. I det samlede antal piger og drenge på de udvalgte skoler ser
aldersfordelingen således ud:

Total
2. Hvilket år er du født?

Procent

Antal

1994 eller før

4%

14

1995

73%

240

1996

23%

75

1997 eller senere

0%

0

100%

329

Total

Næsten ¾ af respondenterne er fra samme årgang (1995), den sidste ¼ er året yngre, og så er der
blot 4 %, der et år ældre end flertallet.
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Total
3. Hvilket område boede du i, før du
tog på efterskole?

Procent

Antal

Nordjylland

12%

41

Midt-Vestjylland

12%

38

Østjylland

14%

45

Sønderjylland

11%

37

Fyn

18%

58

Sjælland

23%

77

København

7%

22

Andet

3%

11

Total

100%

329

Den geografiske fordeling af, hvor eleverne kommer fra, viser sig at være fordelt ud over hele
landet. Dog er der en lille overvægt af jyder, der udgør 47 % af eleverne. 30 % kommer fra
Sjælland og København, mens de resterende 21 % kommer fra Fyn eller andre steder i landet,
som ikke er nærmere defineret. Det må derfor konkluderes, at alle områder i landet er dækket
ind af undersøgelsen, og at der dermed ikke tegner sig nogle geografiske tendenser eller
afvigelser.

Total
4. Før du startede på efterskole var
håndbold så...

Procent

Antal

Den eneste idrætsgren du dyrkede

52%

171

En af de idrætsgrene du dyrkede

41%

134

Ikke en af de idrætsgrene du dyrkede

7%

24

100%

329

Total

Hele 93 % har spillet håndbold i forvejen, og der kan på den baggrund konkluderes, at langt
størstedelen af respondenterne er håndboldspillere med en eller anden form for
håndboldidentitet. Det vil sige at langt de fleste af de elever, der tager på efterskole for at spille
håndbold, har tilknytning til en håndboldklub, når de tager på efterskole. Samtidig viser det sig,
at det er flest drenge, der dyrker flere idrætsgrene, mens pigerne oftere vælger kun at spille
håndbold.
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Total
5. Hvor mange år har du spillet
håndbold?

Procent

Antal

Svag identitet

16%

53

Mellem identitet

32%

106

Høj identitet

52%

170

Total

100%

329

Kun 16 % af respondenterne har en svag håndboldidentitet (defineret ved at have spillet
håndbold i 4 år eller derunder). 32 % har spillet håndbold mellem fem og syv år af deres liv, mens
godt halvdelen af de elever, der har deltaget i undersøgelsen, har spillet håndbold otte år eller
mere. Det vil sige, at ca. halvdelen af de adspurgte har spillet håndbold siden de var otte år eller
yngre. Det tyder altså på, at klubberne har et godt tag i eleverne, mens de går i grundskolen (0.9.klasse), da 84 % af respondenterne har spillet håndbold i hvert fald siden 5. klasse.

Total
6. Hvilken uddannelse regner du med
at starte på efter sommerferien?

Procent

Antal

Folkeskole

2%

7

Efterskole

3%

10

Gymnasium, Handelsskole, HG, HF, HTX

84%

277

Teknisk skole

4%

13

Jeg starter ikke på uddannelse

1%

2

Anden uddannelse

6%

20

100%

329

Total

84 % af de adspurgte elever regner med at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse efter
endt efterskoleophold. Det er altså kun 15 % af respondenterne der overvejer en anden
ungdomsuddannelse end den gymnasiale.
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Efterskolens tilbud
Total
7. På din efterskole kan man spille
håndbold (flere svar mulig)

Procent

Antal

På en idrætslinje

84%

275

På et valgfagshold

30%

98

I fritiden

25%

83

Total

139%

456

Hele 84 % af eleverne går på en skole, der tilbyder håndbold som linjefag. Det vil sige, at det er
skoler, der bevidst vælger håndbolden og håndspillere til.
Det tyder altså på, at elever med en høj håndboldidentitet vælger skoler, hvor det er muligt at
spille håndbold på et specialiseret plan. De vil altså i 9. og 10. klasse stadig gerne dyrke deres
idrætsgren.
Kontakten til klubholdet
Total
8. Hvordan har kontakten været til dit
gamle klubhold, mens du har været
på efterskole?

Procent

Antal

Jeg har ikke haft nogen kontakt

21%

68

Jeg har haft kontakt med en træner

7%

24

27%

90

44%

144

6%

19

Andet

10%

34

Total

115%

379

Jeg har haft kontakt med nogle gamle
holdkammerater
Jeg har både haft kontakt med trænere og
holdkammerater
Jeg har ikke tidligere spillet i en
håndboldklub

Lidt under halvdelen af respondenterne har både haft kontakt med trænere og gamle
holdkammerater, mens de har været på efterskole. 78 % tilkendegiver en eller anden form for
kontakt med deres gamle klubhold, enten til kammerater, trænere eller begge dele.
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Hele 21 % udtrykker, at de ingen kontakt har haft til deres gamle klubhold, mens de har været på
efterskole. Der er altså en stor del af eleverne, godt ¾ af de adspurgte, der opretholder en eller
anden form for kontakt til det gamle klubhold, hvilket tyder på, at det er af betydning for en stor

del eleverne at opretholde en form for kontakt til klubholdet, mens man er af sted.
Bemærkelsesværdigt er det dog samtidig, at hele 21 % slet ingen kontakt har til deres gamle
klubhold. De vælger altså kontakten helt fra og ved ikke noget om, hvad der sker hjemme i
klubben. Et kig bag om tallene viser, at det især er dem med kortest tilknytning til klubben (dem
med svag og mellem håndboldidentitet), der ikke har nogen form for kontakt til klubben, mens
de er på efterskole. Det tyder altså på, at de unge ikke af sig selv finder behov for at tage kontakt
til klubben, og det er ikke muligt at konkludere, om det er et bevidst fravalg fra de unges side,
når de vælger al kontakt fra. Hvis ikke det er et bevidst valg, men mere et udtryk for at de unge
lever i nuet og der, hvor de befinder sig, kunne man på efterskolen hjælpe de unge med at
opretholde kontakten.

Total
9. Har du spillet kampe for dit gamle
klubhold, mens du har været på
efterskole? (flere svar mulig)

Procent

Antal

Ja, enkelte gange

32%

104

Ja, stort set hver uge

12%

40

Nej, jeg har ikke haft tid

13%

42

Nej, jeg har ikke haft lyst

5%

18

Nej, jeg er ikke blevet spurgt

13%

43

Nej, jeg spiller for min efterskole i år

23%

77

12%

39

6%

20

Andet

11%

35

Total

127%

418

Nej, der er for lang transport til min gamle
klub
Jeg har ikke spillet håndbold i klub før
efterskolen

44 % af eleverne har hen over året været hjemme at spille kampe for klubholdet. 6 % har ikke
spillet i klub før efterskolen. Det betyder, at de resterende 50 %, som har tilknytning til en klub,
ikke spiller kampe for deres klubhold, mens de er på efterskole. Her er det værd at bemærke, at
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kun 5% af eleverne svarer, at de ikke har lyst til at spille hjemme i klubben, mens de er på
efterskole. Årsagen er snarere, at det enten skyldes manglende tid (herunder transporttid), eller
at man bare ikke er blevet spurgt af klubben.

Dog ser det ud til, at den væsentligste årsag (23 %) er, at de spiller for deres efterskole underforstået at man så ikke også kan spille for klubholdet. Det kan skyldes flere årsager,
kampene kan ligge samtidig, så de er nødt til at vælge klubben fra, eller måske er de ikke klar
over muligheden for E-certifikat (dobbelt spillercertifikat) 1.
En anbefaling til skolerne er at sørge for, at deltager man i turneringen, lægges
turneringskampene så vidt muligt på hverdagsaftener, mens eleverne alligevel er på skolen.
Hermed får de mulighed for både at spille for efterskolen i løbet af ugen og tage hjem og spille
for klubholdet i weekenden. Samtidig kan skolerne aktivt opfordre eleverne til fortsat at spille i
hjemklubben, når det er muligt, hvis de er hjemme på weekend/ferie.
En anbefaling til klubberne er at tale med deres elever, inden de tager på efterskole om denne
mulighed.
Total
10. Har du været til træning med dit
gamle klubhold, mens du har været
på efterskole? (flere svar mulig)

Procent

Antal

Ja, enkelte gange

26%

85

Ja, stort set hver uge

7%

23

Nej, jeg har ikke haft tid

30%

99

Nej, jeg har ikke haft lyst

12%

38

Nej, jeg er ikke blevet spurgt

12%

39

Nej, der er for lang transport til min gamle
klub

20%

65

Nej, jeg må ikke for min efterskole

1%

2

Jeg har ikke spillet håndbold i klub før
efterskolen

7%

22

Andet

11%

36

Total

124%

409

1

Dobbelt spillercertifikat er pt. muligt i Jylland og på Fyn. Nærmere regler og vilkår fås på de lokale kreds/regionskontorer.
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33 % af eleverne har enkelte gange eller ofte været hjemme at træne med deres klubhold. Da 7
% tilkendegiver, at de ikke spillede for en klub, inden de tog på efterskole, vil det sige, at 60 % af
eleverne enten selv vælger klubben fra, eller klubben vælger dem fra ved ikke at spørge, om de

kommer til træningen. Kun 2 af eleverne giver udtryk for, at det er efterskolen, der direkte giver
dem forbud mod at tage hjem.
Det tyder altså på, at en stor del af eleverne (ca. 2/3) ikke kommer hjem til træning i klubben
henover deres efterskoleår, og af dem, der tager hjem til træning, er det kun en meget lille del,
der gør det jævnligt (7 %). Det lader altså til, at eleverne lever deres liv på efterskolen, mens de
er af sted, og når de er hjemme, har de travlt med andre gøremål, fx at pleje vennerne. Med
andre ord lever de med, i løbet af efterskoleåret, at holde kontakten ved lige på distancen. Dette
kommer blandt andet til udtryk ved, at 42 % selv giver udtryk for, at de ikke har tid eller lyst til at
tage hjem at træne – underforstået jeg bruger min tid på efterskolen.
I og med at 30 % giver udtryk for, at de ikke har tid, og 20 % tilkendegiver, at der er for lang
transport, hvilket også har med tid at gøre, kunne en anbefaling til klubberne være at lave én fast
fredagstræning for klubholdet, hvor alle dem, der er på efterskole, kunne komme hjem og træne
med. På denne måde kunne de bevare noget mere kontakt til både klub og gamle
holdkammerater.
Total
11. Hvordan er det gået med dit gamle
klubhold i denne sæson, mens du har
været på efterskole? (flere svar
mulig)

Procent

Antal

Holdet er gået i opløsning, da der ikke var
spillere nok tilbage

22%

74

Holdet er gået i opløsning af andre årssager

6%

21

Holdet eksisterer og spiller fortsat kampe

57%

187

Jeg ved det ikke

10%

32

Jeg har ikke spillet klubhåndbold før

6%

19

Andet

8%

27

Total

109%

360
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28 % af klubholdene er tilsyneladende gået i opløsning i denne sæson enten pga. manglende
spillere eller af andre årsager, hvilket vil sige, at knap en tredjedel af de repræsenterede klubhold
ikke eksisterer i denne sæson. Der er i denne forbindelse en overrepræsentation af pigehold,
som viser sig at være mere sårbare. 57 % eller godt halvdelen af de klubhold, som de adspurgte
elever har været en del af, eksisterer stadig og spiller fortsat kampe. Det tyder altså på, at det i

mindst 1/3 af klubberne er af afgørende betydning for eksistensen af holdet, om spillerne tager
på efterskole, eller om de bliver hjemme. Det er yderligere værd at bemærke, at 10 % ikke ved
noget om deres hold. Igen vides det ikke, om det er et bevidst valg fra eleverne, men det kunne
tyde på, at det vil være hensigtsmæssigt både fra skolens og klubbens side at hjælpe eleverne
med at huske deres gamle klubhold.

Efterskoleelevernes råd til klubberne
Total
12. Hvilke af følgende råd, vil du give til
håndboldklubber, der skal holde
kontakt til efterskoleelever? (flere
svar mulig)

Procent

Antal

22%

72

71%

234

12%

38

27%

88

37%

122

52%

172

47%

156

Andet

5%

18

Total

274%

900

Send mail om, hvordan det går i klubben
Opret en Facebook gruppe for klubbens U16
spillere
Find en U16 kontaktperson i klubben, der
samler alle de unge
Lav træning om fredagen for
efterskoleeleverne
Samle hele årgangen til et par
klubarrangementer i løbet af året
Inviter efterskole spillerne med på holdet til
turneringskampe
Lav gensynsstævne (eks. i efterårsferien og
vinterferien), hvor det gamle klubhold
samles

71 % af eleverne mener, at der bør oprettes en Facebookgruppe for klubbens u16 spillere. Det er
markant det råd, der er flest, der synes om, og det gør det tydeligt, at det er måden denne
aldersgruppe holder kontakten ved lige og følger hinanden på. Et andet markant råd, som over
14

halvdelen af eleverne vil give klubben, er, at de skal invitere eleverne, der går på efterskole, med
til turneringskampene. Ligeledes synes knap halvdelen af eleverne, at det ville være en god ide,
at klubben lavede et gensynsstævne i en af ferierne, hvor det gamle hold kunne samles. Dette
vidner om, at de unge på efterskole har interesse i at holde kontakt og spille håndbold med de
gamle holdkammerater, og at ferietiden er et velegnet tidspunkt hertil.

Total
13. Hvornår er det bedste tidpunkt, din
gamle klub kan samle dig og alle
øvrige spillere fra din årgang til
gensynstræf i klubben? (flere svar
mulig)

Procent

Antal

Efterårsferien

55%

182

Juleferien

34%

112

Vinterferien

33%

109

Påsken

55%

180

Andet tidspunkt (angiv forslag)

13%

42

Total

190%

625

Efterårsferie og påskeferie er klart de ferietidspunkter, hvor eleverne synes, det er mest
hensigtsmæssigt for klubben at samle det gamle hold. Det giver meget god mening, da julen tit
er hektisk og fyldt op af familietraditioner, og vinterferien er for mange familier den uge, hvor
man tager på skiferie. Så i disse to ferier er det sværere at få efterskoleelever til at deltage i
arrangementer uden for familiens rammer.
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Elevernes selvvurdering af håndboldevner
Total
14. Hvordan vurderer du din egen rolle
som håndboldspiller i din gamle
klub?

Procent

Antal

Jeg var en af de to bedste spillere på
klubholdet

23%

75

Jeg var i den bedste halvdel af klubholdet

60%

198

Jeg var i den dårligste halvdel af klubholdet

9%

31

Jeg var en af de to dårligste spillere på
klubholdet

1%

4

Jeg har ikke spillet håndbold i klub tidligere

6%

21

100%

329

Total

Total
15. Hvordan vurderer du din egen rolle
som håndboldspiller på efterskolen?

Procent

Antal

Jeg er en af de to bedste spillere på holdet

17%

55

Jeg er i den bedste halvdel af holdet

56%

184

Jeg er i den dårligste halvdel af holdet

25%

83

Jeg er en af de to dårligste spillere på holdet

2%

7

100%

329

Total

Ud fra de to ovenstående spørgsmål er der en tendens til, at en del af eleverne vurderer sig selv
dårligere på efterskolen end på deres klubhold. I hvert fald falder andelen af elever, der vurderer
sig selv som en af de to bedste eller i den bedste halvdel af klubholdet med 10 %, når de skal
vurdere sig selv i forhold til deres efterskolekammerater. Det er en naturlig udvikling af at blive
en del af en anden trup, men efterskolerne skal være opmærksomme på problematikken. Det
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kan have betydning for elevernes valg efter efterskolen, at nogen af dem pludselig har oplevet et
håndboldmæssigt prestigefald, når de lige pludselig ikke er blandt de bedste på holdet mere.
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Gennemgang af håndboldforløbet på efterskolen i forhold til elevernes egne forventninger

I de seks spørgsmål, der går på håndboldforløbet på efterskolen i forhold til de forventninger,
som eleverne havde til opholdet, er der lavet en graduering med fem svarmuligheder. I analysen
fokuseres svarene ses der primært på de to muligheder i hver ende. Det vil sige, at det er alt det,
der ligger uden for det forventede, der bliver interessant for undersøgelsen, og de svar, der kan
laves nogle handlinger på.
32 % (ca. 1/3) ytrer, at undervisning, træning, kampe, stævner og turneringer lever op til de
forventninger, der var til efterskoleopholdet. 48 % oplever det bedre end forventet, mens 19 %
oplever det dårligere end forventet i forhold til træning og undervisning. Samtidig oplever 36 %
kampe, stævner og turneringer bedre end forventet, mens hele 32 % oplever det dårligere.
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Kampe
Mest markant ved disse svar er det, at godt 1/3 ikke er tilfredse med det, efterskolen kan tilbyde
i forhold til kampe, stævner og turneringer, og ca. 20 % er ikke tilfredse med træning og
undervisning. Det er en temmelig stor gruppe af eleverne, der har haft nogle uindfriede
forventninger, hvilket kunne tyde på, at udbuddet af kampe, turneringer og stævner, som
efterskolerne deltager i, ikke er stort nok. Et nærmere kig bag tallene viser, at det især er elever
med 5 -7 års håndbolderfaring (mellem håndboldidentitet), der er mest utilfredse med antallet af
kampe.
En anbefaling til efterskoler kunne være at indgå et samarbejde med de omkringliggende
klubber, således at de unge bosiddende længst væk sikres mulighed for kontinuerligt at spille
kampe. For elever, der bor i nærheden af egen hjemklub, kan skolen opfordre dem til at spille i
hjemklubben i weekenden. Alternativt bør skolerne overveje at putte endnu flere
ressourcer/økonomi ind i deres håndboldtilbud, således alle elever tilbydes lige kampmuligheder.
Samtidig skal formidlingen af, hvordan træning og undervisning foregår, gøres mere klar for
eleverne, inden de starter, hvis man vil undgå, at så mange har dårligere oplevelser med
håndbold på efterskolen end forventet.
Trænerkursus
17 % oplever forløbet omkring trænerkursus dårligere end forventet, mens 22 % oplever det
bedre end forventet. Der er altså et lille udsving i begge ender, mens 2/3 af eleverne giver udtryk
for, at trænerkursus modtaget på efterskolen lever op til forventningerne. Det tyder altså på, at
den måde efterskolerne håndterer trænerkurset på, lever op til forventningerne.
Andre oplevelser
Når det kommer til spørgsmålet om oplevelserne uden for banen, er der hele 61 %, der synes, at
det har været bedre eller meget bedre end forventet. Det vil sige, at næsten 2/3 af alle eleverne
har fået flere eller større oplevelser, end de havde forventet. Det vidner om, at efterskolerne er
gode til at tilbyde håndboldoplevelser uden for banen, som eleverne ikke er vant til at få. Disse
erfaringer fra efterskolerne kan klubberne trække på, idet det lader til, at andre oplevelser uden
for banen (ture, se kampe, udfordringer, mv.) bliver rigtig godt modtaget af unge på
efterskolerne. Det vil derfor være vigtigt, at hjemklubben ligeledes fokuserer på at skabe andre
typer af håndboldoplevelser uden for banen. Det vil formodentlig styrke tilhørsforholdet til
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holdet/ klubben derhjemme og samtidig gøre det mere attraktivt for dem, der er på efterskole
løbende at dukke op i hjemklubben, når de er hjemme fra efterskolen på weekend/ferie.
En anden mulighed kunne være at øge samarbejdet med en eller flere efterskoler om at
medvirke til andre typer af oplevelser, enten hvor klubben kan besøge efterskolen, eller
efterskolen kommer på besøg i klubben.
Elevernes egen præstation
¾ af eleverne vurderer, at deres præstation har været som forventet, bedre eller meget bedre
end forventet. Samtidig tilkendegiver hele 84 % af eleverne, at de øvrige håndboldelevers
præstation er som forventet, bedre eller meget bedre end forventet.
Det må derfor konkluderes, at der er en stor tilfredshed med egne og de andre elevers
håndboldpræstationer i løbet af efterskoleåret, og at det generelt stemmer overens med
elevernes forventninger til året. Opholdet på efterskolen giver altså en stor del af eleverne en
følelse af, at deres præstation matcher det, de kunne i klubben, eller at de bliver bedre.
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Efterskoleelevernes vurdering af hvad opholdet har betydet i forhold til deres
håndboldliv

Lysten til håndbold
Hele 79 % har oplevet en øget lyst til at spille håndbold, mens kun 4 % er direkte uenige i, at
efterskoleopholdet har haft en positiv effekt på lysten til at spille håndbold.
Kun ca. 1/3 af eleverne ser helt sikkert sig selv spille på deres gamle klubhold, når de kommer
hjem, mens ca. halvdelen af eleverne er ”tvivlere” (delvist enige/uenige), hvilket både kan tolkes
som, at de kan se sig selv spille på klubholdet, men også at der kan være andre muligheder. Hele
16 % er meget uenige i, at kunne se sig selv spille på deres gamle klubhold. Det er en større andel
end de 8 %, der er sikre på, at de vil stoppe med håndbold, når de kommer hjem. Det vil sige, at
for nogle af eleverne er den gamle klub absolut ikke en mulighed, hvis de skal fortsætte med at
spille.
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Kvalitet i træningen
16 % af eleverne er meget enige i at kvaliteten af træningen hjemme i klubben ikke er
spændende nok, fordi der ikke er spillere nok. Det er ikke muligt ud fra svarene at afklare,
hvorvidt der er tale om tro/fordomme (gætteri) eller om en formodning (man har selv prøvet
træningen eller talt med gamle holdkammerater). Men hvis de tror eller har hørt, at kvaliteten af
træningen ikke er god nok hjemme i klubben og ikke lever op til det niveau, de er på, når de
forlader efterskolen, kan det være med til at understøtte dem i at søge til andre klubber, eller
gøre at de helt mister lysten til at spille håndbold, når de kommer hjem.
Stoppere
8 % tilkendegiver, at de er meget enige i, at de stopper med håndbold, når de kommer hjem. Det
er i sig selv ikke så stor en del. Mere markant er det, hvis man tager de elever med, der er enten
delvist enige eller uenige i, at de stopper, når de kommer hjem, for så er tallet 42 %. Tæt på
halvdelen af de adspurgte gør sig altså nogle overvejelser i forhold til at stoppe med håndbold i
deres gamle klub, når efterskolen slutter (bemærk: undersøgelsen er foretaget i maj måned,
forholdsvis kort tid inden deres efterskoletid slutter).
Man må altså konkludere, at det er en temmelig stor gruppe af elever, der vil kunne
motiveres/påvirkes og afklares i deres overvejelser. Denne afklaring/påvirkning skal både
efterskoler og klubber tage aktivt del i før og under efterskoleopholdet, hvis teenagefrafaldet
skal minimeres.
Håndboldmæssig udfordring
¼ af eleverne er meget uenige i, at de håndboldmæssigt har haft det sværere på efterskolen, end
hvad de var vant til hjemme i klubben. Hvis de delvist uenige tages med i denne gruppe, viser det
sig, at halvdelen af eleverne har oplevet større eller de samme håndboldmæssige udfordringer
hjemme i klubben som på efterskolen. Det betyder samtidig, at den anden halvdel har oplevet
større håndboldmæssige udfordringer på efterskolen end hjemme i klubben. Det lader således
til, at eleverne kan opleve de samme håndboldmæssige udfordringer, uanset om de er hjemme i
klubben, eller om de er på efterskole.
Af det kan konkluderes, at det ikke er forskelle i de håndboldmæssige udfordringer på
efterskolen eller hjemme i klubben, der umiddelbart har en sammenhæng med, om man
fortsætter med at spille håndbold.
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De næste tre spørgsmål går på betydningen af træningen, kampene og holdet for den enkelte
spiller. Spørgsmålene er bygget op, så respondenterne har prioriteret deres svar inden for tre
fokuspunkter, i forhold til hvad de finder vigtigst (resultat – præstation – processen)

Den personlige udvikling (præstationen) har højest prioritet hos efterskoleeleverne, hele 83 %
finder det vigtigt, at træningen har et udviklingselement. Det er altså egen præstation, der
betyder mest under træningen. Samtidig har det rimelig stor betydning at have det sjovt med
sine venner under træningen (processen), da 69 % finder det meget vigtigt eller lige under meget
vigtigt. Kun knap 1/3 finder det meget vigtigt, at træningen fokuserer på at vinde kampe. Det er
altså ikke fokus på resultatet, der har den højeste prioritet hos eleverne i forbindelse med
træningen, mens de er på efterskole, men det er i højere grad den personlige håndboldudvikling
og det sociale aspekt, der er vigtigt.
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Når eleverne bliver spurgt, hvad der er vigtigt for dem ved håndboldkampe, er det igen deres
egen præstation, der bliver højest prioriteret. Hele 78 % finder det meget vigtigt eller lige under
meget vigtigt, at man spiller godt, i forhold til det man har trænet på. Det vil sige, at det er
vigtigt, at det, man bruger tid på til træning, også bliver udslagsgivende i kamp. Samtidig viser
det sig, at 2/3 af eleverne finder det meget vigtigt at spille for at vinde, når de først er i kamp. Så
under selve håndboldkampen har en større del af eleverne altså fokus på resultatet, end de har
under træningen. Til gengæld er der en mere jævn fordeling af, hvor vigtigt eleverne finder, at
der skal være plads til alle på holdet. Hele 24 % finder det ikke vigtigt, at der skal være plads til
alle, og kun godt 40 % finder det vigtigt. Der er en overvægt af piger, der finder det vigtigt, at der
skal være plads til alle på holdet. Der er altså noget, der tyder på, at når først kampen er i gang,
så gælder det om at stille stærkeste hold og vinde, og at det er i kampsituationen, at det
resultatmæssige kommer mest til syne.
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Når eleverne bliver spurgt til vigtigheden af holdet, er der helt tydeligt en tendens til, at det
vigtigste er, at holdet står sammen, og at der er et element af udvikling; holdet skal hele tiden gå
efter at blive bedre som hold. Mere end 85 % giver udtryk herfor, hvorimod ”kun” 2/3 syntes, at
holdet altid skal gå efter at vinde. Igen tyder det på, at det ikke er resultatet, der er det
væsentligste, men derimod holdets sammenhold og fælles præstation, der har højest prioritet.
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Total
21. Vælg de tre udsagn, der bedst beskriver,
hvad du får ud af at spille håndbold (tre svar
mulig)

Procent

Antal

Jeg får venskaber

60%

196

Jeg får et frikvarter fra skole, lektier og
arbejde

15%

48

Jeg lærer noget og udvikler mig

64%

212

Jeg får høj puls og sved på panden

54%

179

Jeg får en sjov og spændende fritid

30%

100

Jeg lærer at samarbejde

14%

45

Jeg lærer at løse konflikter

3%

10

Jeg lærer at arbejde mod en målsætning

26%

87

Jeg lærer at skabe resultater i samarbejde
med andre

48%

157

Andet

1%

4

Total

316%

1038

De tre udsagn, flest elever vælger, når de skal svare på, hvad de får ud af at spille håndbold, er i
prioriteret rækkefølge: jeg lærer noget og udvikler mig; jeg får venskaber; jeg får høj puls og sved
på panden. Håndbold har altså ifølge eleverne et udviklingsperspektiv, et socialt perspektiv og et
sundhedsfremmende perspektiv. Det udsagn, der får fjerde flest stemmer, er: jeg lærer at skabe
resultater i samarbejde med andre; her kommer der også fokus på den resultatmæssige side af
håndbolden. At den først kommer ind som en 4.prioritet, hænger meget godt sammen med de
svar, der viste sig i de foregående tre spørgsmål, hvor elevernes primære fokus var på processen
og præstationen, når de bliver spurgt til vigtigheden af træningen og holdet, og kun omkring
kampene blev der mere fokus på resultatet.
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Rammerne for træningen
Det er træningsfaciliteterne, der ifølge eleverne har størst betydning for håndboldtræningen i
klubben. Hele 71 % giver udtryk for det. Godt 2/3 af eleverne tilkendegiver, at
træningstidspunktet har stor eller meget stor betydning for deres træning, og ligeledes er det
knap 2/3, der mener, at transportmulighederne til klubben er af stor eller meget stor betydning.
Derimod er betydningen af klublokalerne i forhold til selve træningen ikke noget, eleverne
vægter i samme grad, og det er under 1/3, der synes, at de er af stor eller meget stor betydning.
Man kan overveje relevansen af dette spørgsmål, da klublokalerne næppe har den store
betydning for selve træningen. Det man ville opnå med dette spørgsmål vedrører det sociale liv i
klubben uden for træningsbanen. Så hvis man skulle have opnået viden omkring dette, skulle det
have været lagt ind under en ramme omkring det sociale liv i stedet for en ramme omkring
træningen.
Tid
Når der bliver spurgt til træningen, er det helt klart rammerne omkring selve
håndboldtræningen, der er fokus på, og det, der er af betydning for træningen hjemme i
klubben. Her er tid en væsentlig faktor i elevernes verden. Både træningstider og
transportmulighederne, som begge implicit har med tidsperspektivet at gøre, har stor betydning
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for rigtig mange af eleverne. Dette tidsperspektiv er en væsentlig faktor for klubberne at
forholde sig til, da det kan gå hen og være en af årsagerne til, at de unge fravælger at spille i en
klub efter efterskolen. Som klub bør man således være meget opmærksom på de faktorer, man
kan gøre noget ved (fx planlægningen af træningstider, så de er tilpasset de unges hverdag).

Godt halvdelen af eleverne foretrækker at spille kamp om søndagen fra kl. 11-14, mens lige knap
halvdelen foretrækker at spille søndag fra kl. 14-17. Det er om søndagen turneringskampene
plejer at ligge, og man må gå ud fra, at elevernes svar hænger sammen med det, de er vant til. Til
gengæld er det kun ¼ eller derunder, der har lyst til at bruge deres fredag aften, lørdagen eller
søndag aften til at spille kamp. Det mest interessante i disse svar er, at 39 % af eleverne mener,
at det bedste kamptidspunkt er en hverdagsaften fra kl. 18-21. Over 1/3 af eleverne kan altså se
en fordel i at spille kampe i hverdagene; et synspunkt der er vigtigt for klubberne og forbundet at
forholde sig til. Dette er igen et udtryk for elevernes overvejelser af, hvordan deres tid skal
prioriteres. Det kunne være en måde at fastholde dem i klubberne, hvis deres håndbold blev
afviklet hen over ugen, så de havde fri til lektier, venner og fritidsarbejde i weekenden.
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1/3 – 1/3 – 1/3
Når efterskoleelever bliver spurgt, om de skal spille håndbold efter sommerferien, svarer kun 62
% klart ja. 1/3 angiver således, at de af forskellige årsager stopper eller tvivler på, om de fortsat
skal spille håndbold. Af de 2/3 elever, der helt sikkert fortsætter med at spille håndbold efter
efterskolen, er det værd at bemærke, at det kun er en 1/3, der vender hjem og spiller på deres
gamle klubhold. Den sidste 1/3 af unge vælger at spille i en ny klub efter efterskoletiden.
1/3 af eleverne giver udtryk for, at de skal hjem at spille for et nyt hold. Det betyder så, at nogle
klubber også vil mærke en nettotilvækst af spillere, når efterskoleeleverne vender hjem.
Undersøgelsen viser således, at ca. 1/3 af eleverne kommer tilbage til egen klub efter
efterskoleopholdet, 1/3 flytter til en anden klub, mens 1/3 er i tvivl eller helt stopper med at
spille håndbold. Generelt set betyder det, at klubberne potentielt mister 2/3 af ”egne” spillere
på bare et år (fra sæsonen før efterskole til sæsonen efter efterskoleåret), men får muligvis en
mindre tilgang af nye spillere i stedet.
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Skader
Der er 8 % af eleverne samlet set, der ikke ved, om de skal spille håndbold, når de kommer hjem,
fordi de er skadet. Det bemærkelsesværdige er, at det er hele 10 % af pigerne (20 ud af 191) der
svarer ”måske, jeg er skadet og ved ikke, om jeg kommer i gang igen. ” For drengenes
vedkommende drejer det sig om 5 % (7 ud af 138). Når skader bruges som en mulig årsag til ikke
at fortsætte med håndbold, må det skyldes mere alvorlige skadestyper. Af undersøgelsen ses
ingen forskel på skader inden for grupperne af elever med kort, mellemlang eller lang
håndboldidentitet. Det tyder på, at der er behov for, at efterskolerne stiller væsentligt mere
skarpt på et vigtigt fokusområde i undervisningen – piger og skader – da mange piger angiver
netop skader som årsag til muligt fravalg af håndbold fremadrettet.
Tvivlerne – fokus på en succesfuld overgang fra efterskole til klub
En tredjedel af eleverne er enten i tvivl eller helt sikre på, at de stopper, når de kommer hjem fra
efterskolen. Det er disse elever, der er de mest interessante, for det er dem, der kan påvirkes.
Disse elever giver flere forskellige grunde til deres tvivl eller afklaring: skader, tid, lyst, andre
idrætsgrene, mulighed for valg af nyt hold, de gamle klubkammeraters valg og ambitioner og
endelig træneren. Et dyk ned i svarene kan nuancere elevernes tvivl endnu mere.
Undersøgelsen viser, at det især er håndboldspillere med mellemlang håndboldidentitet (spillet
5-7 år), der er tvivlere. Tvivlen for denne gruppe går især på tre faktorer:
23 % af tvivlerne svarer: ”måske, det kommer an på, om jeg får tid”.
22 % af tvivlerne svarer: ”måske, det kommer an på mine gamle holdkammerater”.
17 % af tvivlerne svarer: ”måske, det kommer an på træneren”.
Både klubber og efterskolerne skal være meget opmærksomme på, at en tredjedel af
håndboldeleverne faktisk står i slutningen af deres efterskoleophold og er i tvivl, om de vil
fortsætte deres håndboldkarriere – og er uafklarede om, hvor de i givet fald skal spille.
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Efterskolerne som sparringspartner
Her har især efterskolehåndboldlærerene en meget vigtig rolle, idet de som tillidspersoner netop
ved en ”udslusningssamtale” kan medvirke til en afklaring hos den enkelte elev, herunder hjælpe
med at skabe et realistisk billede af den kommende ungdomsuddannelse og mulighederne for at
fortsætte med at være aktiv håndboldspiller.
Klubben som initiativtager
For klubberne gælder det om tidligt at samle de unge på efterskole og de unge hjemme i klubben
til den kommende sæson ved at være opsøgende og offensive, da hele afslutningsfasen på
efterskolen og opstartsfasen på en ny ungdomsuddannelse kan være forvirrende for den unge.
Det er vigtigt, at klubben er den udfarende part og aktivt tager kontakt/initiativ til at samle de
unge, da netop håndboldklubben midt i omskiftningstiden kan være ”den kendte base” (den
lokale skole er ikke længere et samlingspunkt).
Samtidig er det vigtigt, at klubben ikke tager ”overgangen” fra efterskole tilbage i egen klub for
givet. Efterskoleeleverne angiver det som en mulig svær proces, da ungegruppen hjemme i
klubben og unge, der har været på efterskole, sagtens kan have udviklet sig i forskellige tempi og
retninger. Store oplevelser, identitetstab, sportslig udvikling eller stilstand, skader, uindfriede
forventninger, mv. er oplevelser, som de unge kan have haft, og som kan påvirke usikkerheden
hos den enkelte.
Ved fælles aktiv indsats fra både efterskolerne og klubbernes side, kan den unges tvivl
forhåbentlig afklares, så den 1/3 af tvivlere vælger håndbolden til også efter endt
efterskoleophold.
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Størstedelen af eleverne (68 %) vil gerne træne to-tre gange om ugen, når de kommer hjem til
klubhåndbolden efter sommerferien. Herudover er der 22 %, der gerne vil træne 4-5 gange (en
klar overvægt af drenge), og bare 2 % der vil nøjes med en enkelt træning om ugen. De 9 % der
svarer, at de ikke har lyst til at træne i klub næste år, stemmer stort set overens med de 8 %, der
har tilkendegivet, at de stopper med at spille håndbold efter sommerferien. En lille nuance viser
dog, at spillere med 0 - 4 års håndbolderfaring foretrækker 2 x træning ugentligt, mens spillere
med mere end 4 års håndbolderfaring foretrækker 3 x træning ugentligt.
Der er således forventninger til klubberne om, at man som ung kan træne håndbold mange
gange om ugen. Undersøgelsen siger ikke noget om selve modellen for den enkelte træning, og
om de skal have forskellige temaer i løbet af ugen, men tidligere svar i denne undersøgelse har
angivet, at de unge finder det vigtigst, at træningen fokuserer på, at man lærer noget
nyt/udvikler sig, og at man får sved på panden, når man træner.
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Opsummering
Dette afsnit indeholder en kortere gennemgang af de 25 spørgsmål fra selve undersøgelsen og
skal læses som en opsummering af de væsentligste detaljer fra undersøgelsen. Den kan læses
separat med det forbehold, at detaljer, der er vurderet ikke væsentlige for det samlede billede, er
udeladt. Hvis man gerne vil gå mere i detaljen med nogle af udsagnene, kan man bladre tilbage i
gennemgangen af de enkelte spørgsmål.
Begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret hos de 329 respondenter, som samtidig også
repræsenterer en jævn fordeling geografisk. Det vil sige, at der ikke er nogle markante afvigelser
på køn eller geografisk placering i undersøgelsen, og man kan derfor regne med, at
respondenterne repræsenterer en nogenlunde gennemsnitlig efterskoleelev.
For over 90 % af de elever, der tager på efterskole for at spille håndbold, gælder det, at de spiller
håndbold i en håndboldklub, når de tager på efterskole.
Antallet af år, eleverne har spillet håndbold, bliver i undersøgelsen defineret som elevernes
håndboldidentitet, og jo flere år de har spillet, jo stærkere håndboldidentitet har de. Kun 16 % af
de medvirkende elever har spillet håndbold i fire år eller derunder, hvilket defineres som en svag
håndboldidentitet. 32 % har spillet håndbold i mellem fem og syv år af deres liv, som giver dem en
mellem håndboldidentitet. Endelig har godt halvdelen af de elever, der har deltaget i
undersøgelsen spillet håndbold otte år eller mere, hvilket samtidig betyder, at de har spillet
håndbold siden de var otte år eller yngre. Undersøgelsen viser, at elever med en høj
håndboldidentitet vælger efterskoler, hvor det er muligt at spille håndbold på et specialiseret
plan. De vil altså i 9. og 10. klasse stadig gerne dyrke deres idrætsgren.
Samtidig tyder noget på, at klubberne har et godt tag i eleverne, mens de går i grundskolen (0.9.klasse), da 84 % af respondenterne har spillet håndbold i hvert fald siden 5. klasse.
Når eleverne bliver spurgt til deres uddannelsesvalg efter efterskolen, viser der sig at være en
markant overvægt af elever, der skal på en gymnasial uddannelse. Hele 84 % regner med at skulle
den vej. Noget tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem det faldende medlemstal og
elever, der starter på en gymnasial uddannelse.
Det viser sig at være af stor betydning for eleverne at være i kontakt med det gamle hold, mens
man er af sted. I hvert fald opretholder næsten 80 % af eleverne en eller anden form for kontakt
med en eller flere fra det gamle klubhold, mens de er på efterskole. Men det tyder ikke på, at det
har en mærkbar effekt på, om man vælger at spille håndbold efter sommerferien på det gamle
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hold. I hvert fald er det kun 1/3 af eleverne, der giver udtryk for, at de er sikre på, at de skal spille
håndbold på deres gamle klubhold, når de kommer tilbage fra efterskolen. Samtidig er der hele
40 %, der enten er i tvivl, om de skal spille håndbold efter sommerferien, eller er sikre på, at det
skal de ikke. Så kontakten med gamle holdkammerater og/eller træneren hænger ikke
nødvendigvis sammen med, at man så fortsætter med håndbolden på det gamle klubhold efter
sommerferien. Man skal i denne forbindelse huske på, at kontakt for eleverne også kan være at
læse om de andre på Facebook eller andre sociale medier. Kontakt med er i undersøgelsen ikke
defineret nærmere, og det kan være grunden til, at procentdelen af elever, der tilkendegiver, at
de opretholder kontakten, er så stor som den er. Endelig er der hele 21 %, der tilkendegiver, at de
ingen kontakt har. Det svarer til 1/5 af eleverne, som af forskellige årsager ikke ved, hvad der
foregår hjemme i klubben. Det kunne være, at man ved enkle midler både fra efterskolens og
klubbens side kunne hjælpe den 1/5 med at holde kontakten ved lige, blot ved at minde dem om,
at klubben eksisterer.
Ca. halvdelen af de elever, som har tilknytning til en klub derhjemme, spiller aldrig kamp for
klubholdet det år, de er på efterskole. Både tid, lyst, transport, eller at de bare ikke bliver spurgt,
gives som årsager til den manglende deltagelse i klubholdets kampe. Dog er den væsentligste
årsag, at de spiller for efterskolens hold det år, de er afsted, underforstået at så kan de ikke også
repræsentere klubholdet. Ca. 1/3 ytrer, at de enkelte gange har været hjemme at spille kamp,
men kun 12 % gør det ofte. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvilke kampe eller hvornår på
året eleverne har deltaget, og derfor kan det være svært at sige noget om, hvilken form for kamp
de deltager i; er det i forbindelse med stævner i ferier, hvor de alligevel har fri fra efterskolen?
Eller er det træningskampe, eller turneringskampe?
Det viser sig, at endnu færre elever tager hjem og træner med klubholdet, faktisk vælger hele 60
% klubtræningen fra, fordi de enten ikke bliver spurgt, eller fordi de selv vælger det fra. Kun 7 %
tager jævnligt hjem til træning, og blot 26 % har været hjemme enkelte gange at træne. Det lader
altså til, at eleverne lever deres liv på efterskolen det år, de er af sted, og lever med at holde
kontakten ved lige på distancen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 42 % selv giver
udtryk for, at de ikke har tid eller lyst til at tage hjem og træne – underforstået jeg bruger min tid
på efterskolen. Ydermere skal det bemærkes, at der er en tendens til, at det er drengene, der
oftest tager hjem for at passe klubtræningen og spille kamp for klubholdet.
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I mange af klubberne betyder det utroligt meget, om spillerne tager på efterskole, og hele 28 % af
klubholdene er ifølge eleverne gået i opløsning i den sæson, hvor de er på efterskole. ”Kun” 57 %
tilkendegiver, at holdet eksisterer og spiller kampe, hvilket er udtryk for, at i rigtig mange klubber
er det vanskeligt at få holdet til at bestå omkring de årgange, hvor spillerne tager på efterskole.
Det lader til, at det er pigeholdene hjemme i klubberne, der oftest går i opløsning. Der er i hvert
fald en overvægt af piger, der giver udtryk for, at deres klubhold er gået i opløsning.
Eleverne bliver i undersøgelsen spurgt, hvilke råd de vil give klubberne, for at de kan holde
kontakt med de spillere, der er på efterskole. Det råd, markant flest mener, vil virke, er at oprette
en facebookgruppe for klubbens u16 spillere. Hele 71 % syntes, at det er et relevant råd, hvilket
gør det tydeligt, at det er gennem de sociale medier, at denne aldersgruppe kommunikerer,
holder kontakten ved lige og følger hinanden. Det lader altså til, at en facebookgruppe vil kunne
stille en del af behovet for at holde kontakten ved lige.
Et andet markant råd, som over halvdelen af eleverne vil give klubben, er, at de skal invitere
eleverne, der går på efterskole, med til turneringskampene. Dette er muligt med et dobbelt
spillercertifikat, men det kræver, at spillere, skoler og klubber er klar over denne mulighed.
Endelig tilkendegiver knap halvdelen, at det ville være en god ide, at klubben lavede et
gensynsstævne i en af ferierne, hvor det gamle hold kunne samles. Efterårsferien og påskeferien
er de ferier, flest elever ser som en mulighed for at lave disse gensynsarrangementer for det
gamle klubhold. Eleverne vil gerne holde kontakten ved lige med det gamle klubhold, men
samtidig er de også klar over, at det kan være svært at finde tiden til det, mens man er på
efterskole. Derfor er de sociale medier en god mulighed for klubberne, da det er en forholdsvis
nem måde at holde kontakten ved lige på med mange af de spillere, der er væk en sæson.
Når de bliver bedt om at vurdere deres egen rolle som håndboldspiller på det gamle klubhold og
på efterskolen, er der 10 % færre, der ser sig selv som en af de to bedste eller i den bedste halvdel
på efterskolen.
Der sker altså et prestigefald for nogle af eleverne, når de møder elever fra andre klubber på
efterskolen, hvilket kan være med til at påvirke, om de holder fast i håndbolden. De skal i hvert
fald lære at håndtere ikke at være blandt de bedste mere. Det kræver noget af håndboldlærerne
på efterskolerne at ”samle” de elever op, der oplever et sådan prestigefald, hvis man vil bevare
deres glæde ved håndbold og dermed fastholde, at de forbliver håndboldspillere efter deres år
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på efterskole. Hvis man har været vant til at være ”fast mand” på 1. holdet i klubben, kan det
være svært pludselig at skulle håndtere at spille på 2. holdet. Det kræver en snak med spillerne, så
de lærer at befinde sig godt i en uvant rolle.
Når eleverne bliver spurgt til håndboldforløbet på efterskolen i forhold til deres forventninger,
oplever knap halvdelen (47 %), at undervisning og træning har været meget bedre eller bedre end
forventet, hvilket kan tolkes både positivt og negativt. Man kan sige, at lagt sammen med de 33
%, der oplever det som forventet, er det 80 % af eleverne, der mener, at efterskolen leverer den
forventede ”vare”. Omvendt er der 18 %, der synes, det er dårligere eller meget dårligere end
forventet, hvilket er en forholdsvis stor procentdel, der ikke er tilfreds med ”varen”.
Det er samme billede, der tegner sig, når de bliver spurgt om forventningerne til kampe, stævner
og turneringer. Her er det blot en endnu større andel (34 %), der oplever det dårligere eller meget
dårligere end forventet. Der er altså 1/3 af eleverne, der ikke synes, at denne del af
efterskoleopholdet lever op til det forventede. Hvis man nærlæser nogle af elevernes åbne svar,
bliver det antydet, at når efterskolen prioriterer opdelinger i 1. og 2. hold, er det 1. holdet, der får
flest kampe.
Det at tage trænerkursus på efterskolen lever i høj grad op til elevernes forventninger. Og endelig
mener 61 % af eleverne, at de håndboldrelaterede oplevelser, de får uden for banen, er bedre
eller meget bedre end forventet. Det tyder altså på, at noget af det, efterskolerne er gode til, er at
give nogle oplevelser, som klubberne måske ikke på samme måde har mulighed for.
Hele 45 % oplever deres egen præstation bedre end eller meget bedre end forventet, hvilket må
siges at være positivt. Samtidig oplever kun 16 %, at de andre elevers præstation er dårligere eller
meget dårligere end forventet, og man kan samlet konkludere, at eleverne vurderer både egen og
de andres præstation positivt.
Disse forventningsafstemninger i forhold til håndboldforløbet på efterskolen skal helt overordnet
tolkes positivt af skolerne, men der bør ses på, om der kan gøres en ekstra indsats især omkring
kampe, stævner og turneringer, for at alle elever oplever, at de også får kamptræning, mens de er
på efterskole.
Eleverne er også blevet spurgt, hvad efterskoleopholdet har betydet i forhold til håndbolden. Hele
79 % har oplevet en øget lyst til at spille håndbold, mens kun 4 % er direkte uenige i, at
efterskoleopholdet har haft en positiv effekt på lysten til at spille håndbold.
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Når efterskoleelever bliver spurgt, om de skal spille håndbold efter sommerferien, svarer kun 62 %
klart ja. Ud over at det kun er 2/3 af håndboldspillerne på efterskolen, der skal hjem at spille
håndbold, er det kun ca. 1/3 af disse, der skal hjem at spille på deres gamle hold. Det vil sige, at
potentielt står 2/3 af klubberne til at miste spillere, der før efterskoleopholdet spillede i deres
klub. En tredjedel af eleverne giver udtryk for, at de skal spille for et nyt hold, hvilket vil sige, at
nogle klubber også må mærke en fremgang på ungdomsholdene, når efterskoleeleverne vender
hjem.
Den sidste tredjedel af eleverne er dem, der enten er i tvivl eller er helt sikre på at de stopper, når
de kommer hjem fra efterskolen. Det er disse elever, der er de mest interessante, for det er dem
der kan påvirkes. Disse elever giver flere forskellige grunde til deres tvivl eller afklaring: skader,
tid, lyst, andre idrætsgrene, mulighed for valg af nyt hold, de gamle klubkammeraters valg og
ambitioner og endelig træneren. Både klubber og efterskoler skal være opmærksomme på, at en
tredjedel af håndboldeleverne faktisk står i slutningen af deres efterskoleophold og er i tvivl, om
de vil fortsætte deres håndboldkarriere eller er afklaret med, at det vil de ikke.
I forbindelse med træningen på efterskolen har den personlige udvikling som håndboldspiller
højest prioritet, samtidig med at det sociale aspekt er vigtigt, mens det at have fokus på at vinde
kampe ikke er nær så højt prioriteret i forbindelse med selve træningen. Når der bliver spurgt til,
hvad der er vigtigt ved kampene, er det sociale nedtonet en smule, og det at vinde er til gengæld
opgraderet, hvilket tyder på, at når man først er i en kampsituation, så vil de fleste naturligt nok
gerne vinde. Til gengæld bliver den personlige udvikling stadig prioriteret højest, da det, der er
vigtigst for flest elever, er, at de spiller godt i forhold til det, de har trænet på. Endelig vurderes
det vigtigste ved holdet at være, at man står sammen som hold. Her bliver det sociale prioriteret
højest, mens det, at holdet skal vinde, bliver lavest prioriteret.
Helt overordnet tyder noget på, at de fleste efterskoleelever prioriterer præstation (både egen og
den fælles) samt den proces, de er i med holdet, højest mens det at være resultatorienteret ikke
fylder helt så meget, i hvert fald ikke så længe man ikke er i kamp. Der er en tendens til, at
drengene vægter det resultatmæssige højest, da der er flest drenge, der spiller for at vinde,
hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at det ikke er nær så vigtigt for drengene med plads
til alle på holdet, når der spilles kampe.
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Når eleverne skal beskrive, hvad de får ud af at spille håndbold, bliver der i prioriteret rækkefølge
nævnt det udviklingsmæssige aspekt, det sociale aspekt og det bevægelsesmæssige aspekt. Her
er det igen præstation og proces, der bliver det vigtige, og først herefter bliver fokus på det at
skabe resultater prioriteret.
Træningsfaciliteterne har størst betydning for eleverne, når de bliver spurgt til træningen hjemme
i klubben. Derudover er både træningstidspunkt og transportmuligheder af stor betydning for ca.
2/3 af eleverne.
Det er altså helt klart rammerne omkring selve håndboldtræningen, der er fokus på, og det der er
af betydning for træningen hjemme i klubben, når der bliver spurgt til selve træningen. Samtidig
kommer tidsaspektet til at fylde for eleverne, både når det gælder træningstider og transporttid.
De er altså klar over, at tid er en væsentlig faktor i deres fremtidige liv, hvilket er vigtigt for
klubberne at være opmærksom på fremadrettet. Samtidig er det et vilkår i elevernes fremtidige
liv, og efterskolen kan være med til at gøre en indsats for at forberede dem på denne tidsfaktor,
så det ikke nødvendigvis behøver at medføre, at de melder sig ud af klubben, når de bliver presset
på tid.
Når der skal spilles kamp hjemme i klubben, er det bedste tidspunkt ifølge eleverne i løbet af
søndagen i tidsrummet 11-17, hvilket tyder på, at vanens magt er stærk, da det er her, langt de
fleste turneringskampe ligger for ungdomsspillerne. Der er dog 38 % af eleverne, der godt kunne
se en fordel i at afvikle turneringskampene henover hverdagsaftenerne. Det er også her, de
træner, og for godt 1/3 af respondenterne ville der altså være en fordel i at frede weekenderne og
klare kampene i løbet af ugen.
Størstedelen af eleverne (68 %) vil gerne træne to-tre gange om ugen, når de kommer hjem til
klubhåndbolden efter sommerferien. Herudover er der 22 % (størstedelen drenge), der gerne vil
træne 4-5 gange, og bare 2 % der vil nøjes med en enkelt gang træning om ugen, og endelig
svarer 9 %, at de ikke har lyst til at træne i klub næste år.

38

Anbefalinger til handlinger og guidelines til videre inspiration
Fokuspunkter

Klub

Efterskole

Forbund

Før
Efterskoleåret

1.
Opret i foråret en lukket Facebook
gruppe for U16 årgangen. Facebook
er det helt rigtige sted - nemt at
holde kontakten mellem klubben,
unge i klubben og unge på efterskole.

1.
Lav en tydelig forventningsafstemning
og vær skarp på, hvilket håndboldtilbud
efterskolen tilbyder. Giv et realistisk
billede af muligheden for at spille
kamp, i sær for de næstbedste spillere.
Lov kun det skolen kan holde.

1.
Gør både spillere, klubber og efterskoler
opmærksomme på, at muligheden for
dobbelt spillercertifikat/ E-certifikat findes
(gælder Fyn og Jylland).

Under
Efterskoleåret

2.
Udpeg en ”Unge-Agent” som
klubbens tovholder til alle de unge
spillere det kommende år, uanset om
man har et hold i klubben eller ej.
Agenten holder kontakten med U16
aldersgruppen. Agenten kunne være
en forælder eller en af de unge, der
er blevet hjemme i klubben.
1.
Hold fuld fokus på de spillere, der
stadig har deres hverdag i klubben.
Træningen skal have kvalitet og kan
med fordel fokusere på den
individuelle tekniske læring og fysiske
udvikling, samt spil på små
håndboldbaner
(brug
eventuelt
Håndboldfitness).
2.
Gør det muligt for eleverne at nå
hjem til træning ved at afholde
”Fredags Klubtræning”
3.
Lav ”Gensyns-klubarrangementer”
2-4 gange i løbet af året, hvor man
samler efterskoleeleverne og dem
hjemme i klubben til nogle aktiviteter
(gode tidspunkter er især efterårs og påskeferien).

2.
Gør de kommende elever klart, hvad I
forventer af deres fysiske form, når de
møder op på efterskolen i relation til
efterskolens høje træningsmængde for
at forebygge, at spillerne løber ind i
skader.
1.
Hver 5. elev har ingen kontakt til
hjemklubben, mens de er på efterskole.
Mind eleverne om at holde kontakten,
ved at møde op i hallen derhjemme.

1.
Skab mulighed for, at efterskolen og de
lokale klubber kan komme i kontakt med
hinanden, så der kan skabes en fælles
dialog/opmærksomhed for at tilgodese
håndboldeleverne.

2.
Mange elever giver udtryk for, at de
spiller for få kampe, når de er på
efterskole > tag ansvar for især de
næstbedste spillere

2.
Arranger et særligt reunionstævne i nogle af
forårs-helligdagene.

3.
Sæt aktivt ind mod skader! Vær meget
opmærksom på træningsdosering og
indhold
(mængde,
intensitet,
restitution,
kost,
anden
idræt,
spillersammensætning,
fysisk
grundtræning mv.).

3.
Tænk
i
oplevelsesmuligheder.
Skab
kvalitetstilbud
i form
af
særlige
håndboldoplevelser/aktiviteter
for
de
spillere, der ikke er på efterskole (inviter til
Liga-kampe, løbende Totalhåndbold-Cup for
5-mands-hold
på
hverdagsaftener
i
regionen, lav Håndboldfitness træning i
klubben, mv.)

4.
Vær opmærksom på at nurse især
pigerne, da ca. 10% oplever et
”prestigefald” på efterskolen i forhold til
deres hidtidige rolle på klubholdet.
5.
Udslusningsdelen – tag en individuel
snak med ”tvivlerne” og ”stopperne”
om kombinationen af skoleliv og
håndboldliv -du er måske elevens
bedste rådgiver.
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Fokuspunkter

Klub

Efter
Efterskoleåret

1.
Vær forberedt på, at de fleste unge
spillere skal på gymnasiet. Det kan
betyde et behov for særlige
træningstider og ønske om at spille
hverdagskampe (man.-tors.).

Efterskole

Forbund
1.
Vær opmærksom på, at 40 % af de unge
giver udtryk for, at de gerne vil have afviklet
turneringskampe
på
hverdagsaftener
(man-tors.), for at de kan pleje deres
ungdomsliv (fritidsarbejde, lektier, venner,
kæreste mv.) i weekenden.

2.
De unge prioriterer - uanset
sportsligt niveau - at ”udvikling og
læring” samt ”at svede” er de
vigtigste
elementer
i
håndboldtræningen. Først derefter
kommer resultatet i centrum. Meget
vigtigt at træneren har fokus på disse
faktorer i alle træninger.

2.
Skab samarbejde med de gymnasiale
uddannelser evt. ved at arrangere en
gymnasieturnering

3.
De unge kommer retur fra
efterskolen med mange (anderledes )
oplevelser, ny energi og viden.
Inddrag dem i foreningsarbejdet
med mindre opgaver, enten som
medtrænere eller andre funktioner,
der
appellerer
til
unge
(”KlubManager”,
”EventCrew”,
”MarketingsChef, ”Web-master”,…)

Øvrige guidelines
til inspiration

Klub

Efterskole

1.
Kontakt de spillere der ikke
deltager på Facebook eller i
andre arrangementer. Måske er
de bare ikke klar over at de
eksisterer.

1.
Skolens hjemmekampe placeres på
hverdage, så eleverne (med dobbelt
spiller certifikat) også har mulighed for
at deltage i kampe hjemme i klubben i
weekenden.

2.
Hvis der mangler spillere lav fx
træningspas med u18 eller
andre hold i klubben.

2.
Inviter evt. hj.klub til
træningsweekend/stævne på
efterskolen m. overnatning

Forbund

3.
Lav et konstruktivt samarbejde med den
lokale klub, der måske netop står og
mangler spillere
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