
Beretning fra Uddannelsesudvalget 2020/21 

 

 

Det er en mærkelig tid vi lever i og ser vi tilbage på det forgangne år – så er der ikke ret meget der IKKE står 

Covid-19 på. Samme tid sidste år kunne jeg i beretningen fortælle om det reviderede 

Børnetræneruddannelsesmateriale (BTU) som havde sat gang i kurserne igen.  Præcis som med den 

ugentlige håndboldtræning og resten af turneringen blev lukket ned i foråret – blev alle kurser aflyst og udsat 

til efter sommeren. Her nåede vi at gennemføre nogle få kurser, før vi igen fik restriktioner og retningslinjer 

der gjorde det vanskeligt at gennemføre kurser med trænere fra forskellige klubber, så de få kurser vi fik 

gennemført, var næsten udelukkende interne med få deltagere. Det er vilkårene for alle og sådan blev det 

også for os.  

 

For et par år siden var vores udfordring at inspirationskurserne var bedre besøgt end vores kerneprodukt – 

Træneruddannelsen (TRU) og Børnetræneruddannelsen (BTU). Det har ikke været tilfældet i år – her har 

vores færre kurser trods alt været overvejende vores egne kurser.  

 

Vi har i JHF udbudt og gennemført online TRU- kurser med vores egne dygtige instruktører, og efterhånden 

fået tilrettet denne form så godt at den er et meget fint alternativ i denne tid. Vi har i skrivende stund flere af 

disse kurser i kalenderen her i foråret.   

 

Onlinekurser kommer der flere af og mens TRU-kurserne gennemføres via live streaming så arbejder vi nu 

på at flette et sammensat Ungtrænerkursus sammen. Vi filmede et kursus lige inden alt lukkede, og den 

praktiske del på gulvet med børnene, vil kunne bruges som et modul, som kan ses asynkront i forhold til den 

teoretiske del som selvfølgelig vil være live så der kan stilles spørgsmål og skabes dialog. Vi er ikke i mål 

med dette endnu, men vi håber at kunne afprøve det inden sommer. 

 

Vores nye konsulent Claus Rosenbom, kender vi allerede fra sit arbejde netop med uddannelsen i kreds 6, 

og vi glæder os meget til samarbejdet. 

 

En stor tak til alle ansatte på kredskontoret for alle de mange små og store opgaver de løser for 

uddannelsen og for at huske de mange ting vi andre måtte glemme.  

Tak til mit udvalgsmedlem Chris Sawaguchi og kredsbestyrelsen for samarbejdet og endelig stor tak til 

Dennis Hansen fra Kreds 6 og Lars Lynge fra kreds 8 for det tætte samarbejde.  

 

Endelig skal der naturligvis lyde en stor tak til alle jer der deltager på vores kurser i løbet af året. I opfordres 

hermed til at inspirere udvalget med tilbagemeldinger, så vi kan gøre det bedre og tilbyde hvad I måtte 

ønske af relevante kurser. 

 

På vegne af uddannelsesudvalget, Lilja Snorradottir 


