
Dansk Håndbold Forbund, Team Danmark, DGI og 
Syddansk Universitet samarbejder om projektet, 
Happy, som handler om at forebygge skader blandt 
ungdomsspillere i håndbold gennem målrettet 
opvarmning og styrketræning. For at sikre kvalite-
ten af projektet har vi brug for hjælp til at afprøve 
konceptet blandt unge i alderen 11-17 år.  

HVORFOR ’HAPPY’?
Håndbold er den idrætsgren i Danmark med den 
højeste skadesprocent, halvdelen af disse skader 
er i skulderen, anklen og knæet. Særligt i alders-
gruppen 14 til 17 år ses mange alvorlige skader 
med konsekvenser for spillerens helbred og for 
spillerens mulighed for at deltage i håndbold både 
på kort og lang sigt.

Det overordnede formål med Happy-projektet er 
at fremme håndbolddeltagelse og talentudvikling 
ved at forebygge skader blandt ungdomsspillere i 
håndbold gennem målrettet opvarmning og fysisk 
træning i form af styrketræning

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?
Med målrettet opvarmning og udvalgte styrkeøvel-
ser forventes det, at risikoen for alvorlige skader  
i skulder, knæ og ankel kan halveres. Konceptet 
skal fungere som en integreret del af håndboldtræ-
ningen, og det bygger oven på det aldersrelaterede 
træningskoncept.  

Kortere tid på opvarmning – mere tid til træning i hal
Den korte opvarmning – der er særligt målrettet 
håndbold – gør spillerne klar til at yde optimalt i 
træningen, samtidig med at de minimerer risikoen 
for skader og introduceres til skadesforebyggende 
teknikker, fx landing efter hopskud.

HJÆLP MED AT FOREBYGGE SKADER 
BLANDT UNGE HÅNDBOLDSPILLERE

Løb hurtigere, skyd hårdere
Som en del af konceptet skal spillerne ligeledes 
udføre fire styrkeøvelser. Forskning har vist, at 
øvelserne reducerer risikoen for skader i skuldre 
og knæ- og hasemuskler, samtidig med at spillerne 
kommer til at løbe hurtigere og skyde hårdere. Vi 
anbefaler, at øvelserne laves efter selve håndbold-
træningen, men de kan også laves inden træning. 
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HVORFOR SKAL I VÆRE MED?
I vil først og fremmest få adgang til de nyeste 
anbefalinger om træning, der forventeligt vil give 
stærkere spillere og færre skader. Derudover er der 
en række sidegevinster, fx: 

•	 bidrager I til verdensførende forskning og foran-
dring af håndboldmiljøet. 

•	 viser I at I gør en indsats for at fremme et sundt 
håndboldtræningsmiljø ved at undgå skader. 

•	 får I et overblik over mængden og typen af træ-
ning, der anvendes i klubben, og hvilken indflydel-
se det har på udvikling af skader. Den viden giver 
jer mulighed for at lave tilpasninger i træningen i 
forhold til de nyeste anbefalinger.

HVILKE KRITERIER ER DER FOR AT DELTAGE?
For at deltage, skal følgende kriterier være opfyldt:

•	 Klubben skal have fire hold, der spiller i enten en 
U13-, U15- eller U17 -turnering.

•	 Holdene skal træne minimum to gange om ugen.
•	 Hvert hold eller trup skal have minimum ti spillere.

HVAD INDEBÆRER DET AT DELTAGE?
For trænere
•	 Deltage i et 30-minutters online  

informationsmøde.
•	 Opfordre og inspirere spillere til at deltage.
•	 Besvare samtykkeerklæring.
•	 Besvare ti-minutters trænerspørgeskema (i op-

starten af sæsonen).
•	 Besvare fem-minutters spørgeskema hver uge 

om ugens træning.
•	 Trænere fra tilfældigt udvalgte klubber vil skulle 

deltage i en tretimers trænerworkshop, samt 
have mulighed for sparring to gange en time i 
løbet af sæsonen.

•	 Nogle trænere vil blive inviteret til at deltage i et 
interview, der har til hensigt at indsamle uddyben-
de erfaringer omkring øvelserne. 

•	 Vi anbefaler, at opvarmningen udføres til mini-
mum to træninger om ugen og også gerne til 
kamp. Den fysiske træning bør gennemføres to 
gange om ugen og følger anbefalingerne om styr-
ketræning, som beskrevet i det aldersrelaterede 
træningskoncept. 

Spillere
•	 Deltage i et 30-minutters online informationsmø-

de sammen med trænere og forældre.
•	 Besvare samtykkeerklæring og ti-minutters spør-

geskema i opstarten af sæsonen.
•	 Downloade app til spørgeskemaer.
•	 Besvare ugentlige spørgeskemaer omkring træ-

nings- og kamptid samt skader den forgangne 
uge. Spørgeskemaerne bliver sendt hver søndag 
aften via SMS-beskeder gennem en app. 

•	 Hvis spilleren har fået et slag eller stød mod ho-
vedet eller kroppen og efterfølgende har oplevet 
problemer, som eksempelvis hovedpine og svim-
melhed, skal spilleren tale kort i telefon med en 
fysioterapeut. 

Vi opfordrer forældre til at deltage i det online in-
formationsmøde sammen med trænere og spillere. 
Forældre til børn under 15 år skal besvare samtyk-
keerklæring for deres børns deltagelse i projektet. 
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TIDSPERIODE
Da opstartsperioden efter sommerferien oftest 
er forbundet med en særlig stor risiko for skader, 
håber vi at starte projektet i august. Vi stiler mod at 
afholde informationsmøder med alle klubber inden 
sommerferien. 

Opvarmningen og styrketræningsøvelserne vil 
blive lagt ud på Dansk Håndbold Forbunds og DGI’s 
digitale platforme.  

For de klubber, der bliver udvalgt til at deltage i 
trænerworkshoppen, vil disse ligge i opstarten af 
sæsonen. Projektet forventes afsluttet 1. juli 2022. 

Projektet er økonomisk støttet af:
Kulturministeriets Forskningspulje, Forsikringsselskabet Østifterne, Kiropraktorfonden (Danske Regioner)

VIL DU VIDE MERE OM PROJEKTET? 
Kontakt projektleder Merete Møller på  
memoller@health.sdu.dk og tlf. 23367027. 

OM HAPPY-PROJEKTET
Happy står for Health and Performance Promotion 
in Youth Sport. Projektet er funderet i en forsk-
ningsgruppe fra Syddansk Universitet, som består 
af adjunkt Merete Møller, lektor Lotte Nygaard 
Andersen, professor Alice Kongsted og professor 
Ewa Roos, alle fra Syddansk Universitet. 

Ph.d.-studerende Amanda Marie Teglhus vil sam-
men med Merete Møller være ansvarlige for, at pro-
jektet gennemføres. Projektet er støttet af Team 
Danmark, Dansk Håndbold Forbund, DGI, Kultur-
ministeriets Forskningspulje, Forsikringsselskabet 
Østifterne og Kiropraktorfonden (Danske Regioner).


