
Uddannelsesudvalgsformandens beretning 

Når det er tid for Kredsgeneralforsamling, betyder det også, at sæsonen 2020/21 er ved at 

være slut. Men hvilken sæson for håndboldsporten, for jer klubber og uddannelse af jeres 

trænere.                                                                                        

Efter Kredsgeneralforsamlingen d. 02.03.2020 har der været on/off lukket for 

breddehåndbolden i Danmark. Dermed også for de kurser som uddannelsesudvalget 

sammen med jer klubber gerne ville haft afholdt. Inden sommerferien og start august var 

der en vis optimisme for afholdelse af kurser efter sommerferien. Flere klubber havde 

kontaktet os om afholdelse af klubkurser, ungtrænercamp, inspirationskurser og vores 

opstartskurser. 

Tilbageblik på sæsonen 2020-21 

Opstartskurser: 

De foregående sæsoner har vi afholdt 2 opstartskurser rundt i kredsen. Det var også planen 

for sæsonen 2020-21.  Begge kurser skulle have være afviklet i oktober måned, men pga. 

Covid-19 blev begge kurser aflyst.               

Vi håber og tror på, at når vi kommer efter sommerferien, igen kan afholde fysiske kurser. 

Så det er der, hvor vi kan komme på besøg og afholde vores opstartskurser, og vi hører 

meget gerne fra jer, hvis I er interesserede i at afholde et eller flere af kurserne hos jer.  

Modulkurser: 

Vi skulle igen i år have afholdt modulkurser for børne- og ungdomstrænere, enten som 

modulkurser eller klubkurser. Som situationen er, blev de fleste kurser annulleret.                                                                                                               

Modulkurser er vigtige for at få ny inspiration, men også for trænere, som vil videre i 

JHF/DHF-systemet. Hvert modul giver point, som skal til for at komme videre på 

ungdomselitetrænerkursus eller seniortrænerkursus. Igen i år har vi haft henvendelser fra 

klubber/trænere, der efterspørger, hvor mange point de har, og hvad der skal til for at komme 

videre i systemet. Vi hjælper gerne i uddannelsesudvalget, hvis I har trænere, som vil videre 

i systemet, men mangler information om, hvad der skal til for at komme videre i systemet. 

Klubkurser: 

Som tidligere skrevet havde flere klubber henvendt sig til os for at ville afholde et klubkursus 

for deres trænere hjemme i klubberne. Desværre nåede vi kun at afholde et klubkursus 

inden håndbold Danmark lukkede ned. D. 21.09 var Lars Dalhoff, som instruktør på besøg 

i Rækker Mølle, som havde 22 deltager fra 4 forskellige klubber. Kurset startede i sand, som 

varede ca. en time. Derefter var der teori med efterfølgende haltræning. Lars fik deltagerne 

skilt ad, så de var fordelt i de klubber, de kom fra med god afstand til dem fra andre klubber. 

Rigtig positiv at der kom så mange fra Rækker Mølle, og der var flere, der var kørt fra 

Holstebro området.                                                                                             

Jeg kan kun opfordre jer klubber, når vi igen kan afholde fysiske kurser til at kontakte vores 

konsulent i kredsen eller uddannelsesudvalget, så vi sammen med jer, igen kan få gang i at 

uddanne jeres trænere.  



Børnehåndboldtrænerens dag: 

Som sidste sæson blev der igen afholdt Børnehåndboldtrænerens dag. I år var det i Herning 

d. 29.08 med kursusleder Benjamin Stræde og instruktør Christian Back, hvor der var 12 

tilmeldte kursister. En rigtig god dag med Christian som instruktør, som vi helt sikker gerne 

vil have besøg af i Kreds 3 igen. Deltagerne var glade for at kunne få to kurser på samme 

dag og flere efterlyste samme dag flere kurser af samme slags. Det blev desværre også det 

sidste fysiske kursus, som blev afholdt i Kreds 3 i sæsonen 2020-21                                                                                   

Online kurser: 

Efter vi ikke har kunnet mødes fysisk, har vi efterhånden set mange steder, at firmaer, 

klubber og skoler mødes online for at afholde møder eller undervisning. Når vi i 

uddannelsesudvalgene i de 8 kredse i Jylland ikke kunne komme på besøg ude i klubberne, 

måtte der ske noget nyt. Uddannelsesudvalgene i de 8 kredse i Jylland holdt møde, om det 

var muligt at får optaget kurser, som trænerne kunne tilmelde til og se online.  

I samarbejde Fynsk Håndbold Forbund og JHF blev der undersøgt, hvem der havde 

muligheder for at optage et kursusforløb det med god kvalitet visuelt. Med brug af Acadeny 

4 Coach og REMI productions har vi efterhånden fået et rigtig godt produkt. 

De første online kurser blev gennemført som et forsøg i maj måned, hvorefter nedenstående 

kurser blev udbudt til alle klubber slut maj måned. Kurserne blev en stor succes med rigtig 

mange tilmeldte, også fra Kreds 3 

BTU Moduler for børnetrænere: 

Dato Tid Tema 

 2. juni Kl. 19.00 – 21.00 Målvogter og Contra 

 6. juni Kl. 14.00 – 16.00 Fysisk Træning med fokus på opstartstræning 

 8. juni Kl. 19.00 – 21.00 Finter og Duelspil 

10. juni Kl. 19.00 – 21.00 Afleveringer, kast og skud  

17. juni Kl. 19.00 – 21.00 Forsvar  

Inspirationskurser for ungdoms- og seniortrænere: 

 3. juni Kl. 19.00 – 21.00 Berit Duus - Fysisk træning 

13. juni Kl. 19.00 – 20.30  Martin Hjortshøj – Beach Handball træning 

15. juni Kl. 19.00 – 21.00  Nicolej Krickau–Små enkle øvelser til den daglige træning 

22. juni  Kl. 19.00 – 21.00 Nicolej Krickau - Dueltræning 

Efterfølgende fra slut august 2020 og til dags dato har der været afholdt mange online 
kurser.  Fra Kreds 3 har 194 trænere deltaget i kurserne og i alt fra de 8 kredse i Jylland 



1610 trænere. Jeg håber, at vi snart kan komme ud og besøge jer i klubberne og undervise 
jeres trænere. Men online-kurserne har vist sig, som et godt alternativ i disse tider. 
Har I spørgsmål til ovenstående, kan I altid kontakte uddannelsesudvalget. 
 

Konsulenten: 

Vi i uddannelsesudvalget vil gerne sige stor tak til vores konsulent Andreas Kronborg for 
dine mange kontakter, du har ud til klubberne og få sagt, hvor vigtigt det er at få uddannet 
deres trænere, og dermed få klubberne til at afholde et eller flere klubkurser eller få deres 
trænere af sted på de kurser, der bliver afholdt i kredsen. Hvilket vi håber kan lade sig gøre 
efter sommerferie, når håndboldsæsonen starter op igen.                          

Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne af udvalget for et godt samarbejde, og det store 
stykke arbejde, der bliver lavet i uddannelsesudvalget. Stor tak til Jens og Lone for jeres 
store arrangement omkring de ting, vi laver i udvalget.  

 

Erik Møller                                                                                                   
Formand for uddannelsesudvalget 
 


