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Ordene Corona og Covid-19 vil nok præge 
årets beretninger og det selvfølgelig med god grund. 
 
Min beretning plejer jeg at lave ud fra de kurser som 
vi gennem året har afviklet og så skriver den næsten 
sig selv. I år er ALT anderledes – vi startede godt nok 
2020 ud som vi plejede -  planlægning af forskellige 
BTU, TRU og inspirationskurser samt afvikling af kur-
ser rundt i kredsen. 

 
Vi nåede i januar 2020 at afvikle først en trænerdag i Østbirk hallerne med en del forskellige børne-
træner kurser. Så havde vi et håndboldNørd kursus med Nicolej Krickau i Nr. Snede og så ramte 
coronaen. Alt stoppede og vi var ”sammen – hver for sig” 
 
Ret hurtigt fandt vi i det jyske uddannelsesudvalg sammen med Fyns Håndbold Forbund og Academy 
4 Coach omkring online kurser. Specielt på BTU-niveau kom vi ret hurtigt i gang og kunne i maj og 
juni afvikle både en hel række BTU-moduler og sidenhen også inspirationskurser for et fornuftigt 
antal deltagere. 
 
Efter sommerferien så tingene lidt mere normale ud og vi gik i gang 
med planlægningen af blandt andet Børne Håndbold Trænerens 
Dag. Men efter et par tilløb, måtte vi opgive at gennemføre dette 
arrangement, da vi ikke kunne sikre rette niveau af sikkerhed for 
deltagere, instruktører og medier. 

 
Heldigvis fik vi afviklet et par 
andre kurser i løbet af efter-
året, hvor vi kunne stå inde 
for sikkerheden for alle in-
volverede. 
 
Det blev til et par Trille og Trolle kurser samt et målvogterkur-
sus inden vi måtte i gang med onlinekurserne igen. Derudover 
fik vi også afviklet et rigtig godt kursus med Rasmus Thiemer-
Jensen med fokus på stregspillere og med et drys mentaltræ-
ning. 
 
Lisbeth havde planlagt et rigtig spændende uddannelsestilbud 
for unge trænere, som Coronaen desværre også kom på tværs 
af, men planerne ligger i Lisbeths skuffe og jeg er sikker på, at 
det bliver en succes, når vi kommer i hallerne igen. 

 
 
 



 

 

 
 
Årets sidste kursus var et ungtræner modul i 
Bording, som vi har optaget og vil bruge i 
nærmeste fremtid til online undervisning af de  
nye unge trænere. 
 
 
 
 
Selvom det har været en mærkelig sæson, så kan vi alligevel glæde os over at næsten 250 kreds 6 
trænere gennem sæsonen har været afsted på et kursustilbud enden hjemme eller ude i en hal 
gennem 2020. Når vi kigger på, at der samlet set var omkring 1400 trænere afsted på kursus fra JHF-
området, så kan vi være ok tilfredse med tilslutningen. 
 
På uddannelsesområdet skal vi ikke været for fine til at kigge indad og lægge os fladt og sige, at vi 
var ikke forberedte på online undervisning – på at vi ikke kunne / måtte være sammen som vi plejer. 

 
Så selvom det har taget tid inden vi kom i gang med online-
kurserne og fik hjulene i sving. Så har vi ved fælles hjælp fun-
det løsninger på nogle af de udfordringer vi har haft og vi 
lærer hele tiden nyt. 
 
Så skal vi lære af 
dette forløb og 
selvom vi allerhelst 
vil være sammen  
– netværke – ud-

veksle ideer og holdninger face to face, så kan onlinemediet 
også noget!!! 
 
Vi kan spare tid og kørsel, så i uddannelsesudvalget vil vi for-
søge at arbejde videre med de bedste erfaringer omkring on-
line kurser og tage det med videre ind i en fremtid, der for-
håbentligt kommer til at være mere lys og med håndbolden 
i hånden igen. 
 
Skulle din klub være interesseret i at sætte gang i et uddan-
nelsesforløb, så kontakt os i uddannelsesudvalget og lad os 
tage en snak om hvordan vi kan hjælpe din klub videre. 
 
Tak for i år 
 
Tak til foreninger, haller, kursister og instruktører på alle kurserne – vi ses igen i 2021. Tak for input 
til både nye og eksisterende kurser. 
 
På uddannelsesfronten bliver vi bedre og bedre til at samarbejde på tværs af kredsgrænser og på 
den måde sikre, at de kurser vi afholder, kommer ud til flest mulige.  
Derfor en stor tak til vores samarbejdspartnere i uddannelsesudvalgene i kreds 3, 5, 7 og 8. 



 

 

 
Ligeledes også tak til den øvrige bestyrelse i JHF kreds 6 for godt samarbejde i det  
forløbne år. 
 

Sidst, men absolut ikke mindst, så skal der lyde en 
stor tak til Ulla Kjer og Klaus Almind, som begge er 
medlemmer af uddannelsesudvalget i JHF kreds 6. 
Vi har ikke haft mange møder i år eller meget at 
planlægge, men jeg glæder mig rigtig meget til at 
vi skal i gang igen!!! 
 
Jeg vil slutte med at sende en stor tak til kontoret 
– specielt til Lisbeth for et kæmpestort uddannel-
sesarbejde. 
 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til Claus Rosenbom-Jessen 
gennem rigtig mange år. Tusind tak for mange rigtig gode uddannelsessnakke gennem mange sæ-
soner – mange gode kontakter er skabt gennem dig og dit netværk. 
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