
Foreløbigt program 

Lørdag
11.00-11.30 Check-in i receptionen og information
11.30-13.00  Fysisk test og træning 
13.15-14.00  Frokost
15.00-17.00  Træning
17.15-17.45  Svømmehal
18.15-19.15  Aftensmad
19.15-23.00  Hygge

Søndag
08.30  Morgenmad
10.00-12.00 Træning 
12.15-13.00  Frokost
13.30-15.30  Kampe             
16.00              Check ud og afrunding

Ledere:
Tina Schou – ansvarlig for Try Out
Morten Frandsen Holmen, landstræner
Hanne Frandsen Holmen, Målvogtertræner

Lørdag d. 16. maj kl. 11.00 til  
søndag d. 17. maj 2020 kl. 16.00 

Indkvartering:
Idrætscenter Jammerbugt

Brøndumvej 16
9690 Fjerritslev

Ansøg via onlineformular her:
haandbold.dk/landshold/beach-landshold/
beach-handball-try-out-for-dametalenter/ 

tilmelding/
 

Ansøgningsfrist: fredag d. 20. marts 2020
 

Svar på ansøgning sendes i uge 13

Spørgsmål rettes til assistenttræner Tina Schou på:
tsc@evida.dk / 4070 5870

 
DHF sørger for overnatning og forplejning, men du 

skal selv sørge for transport til og fra Fjerritslev.

INVITERER TIL TRY-OUT 
WEEKEND FOR TALENTER

BEACH HANDBALL DAMELANDSHOLDET

Beach Handball damelandstræner Morten Frandsen Holmen og assistenttræner Tina Schou søger spirende 
talenter imellem 17-23 år til fremtidens landshold, når vi afholder Try-Out for 16-18 udvalgte spillere. Du får 

en unik mulighed for at snuse til landsholdsmiljøet, og de udvalgte spillere er også i spil til de 2-5 pladser, som 
trænertemaet har åbne til landsholdssamlingen fra 19. maj til 23. maj 2020. 

I år vil Try-Out’en foregå en weekend:
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PLADSSPECIFIKKE 
KRAV 

BEACH HANDBALL DAMELANDSHOLD

Som målvogter forventer vi, at du har god place-
ringsevne og er fysisk stærk. Er god på nærskud og 
har god bevægelighed i sandet, så du hurtigt kan 
sætte spillet i gang og score på tomt mål. Du har 
høj afleveringssikkerhed.

Som specialist forventer vi, at du mestrer alle
angrebsspillets facetter, så du kan sætte dine 
medspillere godt op og samtidig være målfarlig. 
Vi forventer, at du mestrer indspil til streg, udspil 
til kanter, vip-aflevering, skud samt gennembrud. 
Det er en fordel, men ikke et krav, at du kan lave 
piruetter.

Som kantspiller forventer vi, at du har god spring-
styrke og kan lave både halve og hele piruetter, vip 
og er stærk i viderespil både til streg og modsatte 
kant.

Som angrebsstreg forventer vi, at du har god
springstyrke og kan lave piruetter, vip og screenin-
ger. Du skal ligeledes være stærk i spilforståelse, i
samarbejdet med specialist og kantspiller, samt i
opdækning af målvogter og dermed forhindre 
direkte skud på mål.

Som central forsvarsspiller forventer vi, at du er
fysisk stærk og har god bevægelighed i sand. Du 
skal ligeledes være omstillingsparat, hurtig op-
fattende og god til at lægge parader og forhindre 
vipspil. Du er god til at kommunikere med kantfor-
svarsspillerne og samarbejde med målvogteren.

Som kantforsvarsspiller forventer vi, at du er
fysisk stærk og har god bevægelighed i sand, er 
omstillingsparat og hurtigopfattende, og er god i 
paradespillet og til at samarbejde med målvogter 
og den centrale forsvarsspiller.


