Uddannelsesudvalget
Vidensdeling
Inspiration
Nytænkning
Dygtiggørelse
Ud fra ovenstående vision har vi gennem de sidste år arbejdet i Jydsk Håndbold Forbunds Uddannelses
Udvalg.
Vi forsøger at dele vores ”dybe tallerkner”, så vi samlet kan løfte niveauet på de kurser vi udbyder, om det så
er i den nordlige eller sydlige, østlige eller vestlige del af Jylland.
Sikke et år!!!
I uddannelsesudvalget har vi haft et spændende og meget
udfordrende håndbold år, men også et år med masser af
aktiviteter i JHF-regi. Ret hurtig inde i nedlukningen i foråret
2020 fik vi samlet uddannelsesaktiviteterne i JHF, så vi kunne
samarbejde omkring online aktiviteter på tværs af håndbold
Danmark og dette har været en ganske fin succes.
Allerede i april 2020, ca. en måned efter nedlukningen fik vi
lavet et samarbejde med Fyns Håndbold Forbund, hvor vi fik
lavet nogle testkurser på børnetræner uddannelsen (BTU) samt
nogle inspirationskurser. Disse kurser blev en ganske fin
succes med knap 400 kursister på de moduler, som blev udbudt i samarbejde mellem FHF, Academi4Coach
og JHF.
Lidt naivt, så håbede vi på at vi kunne genoptage vores normale aktiviteter i efteråret 2020, men ret hurtig
kunne vi se at forsamlingsforbuddet, restriktioner og coronaen stadig var en stor udfordring. Enkelte kurser
blev gennemført rundt i kredsene, men vi genoptog ret hurtigt samarbejdet med Fyn og begyndte igen at
afvikle online kurser og stadig med ganske stor succes.
Vi gjorde også vores egne erfaringer i efteråret 2020
med først et forsøgskursus, hvor vi fik afprøvet
forskellige ting.
Derefter var vi klar til et online TRU modul om fysisk
træning, som vi streamede fra Billund og ud til
deltagere fra det meste af Danmark. Vi stod på egne
ben og sammen med Remi Productions, så fik vi
lavet et ret godt produkt. Søren Fisker var instruktør,
Billunds U15 piger var medier og med 5 kameraer, så fik vi snust til en spændende ny verden. Vi har brugt
optagelserne flere gange og har rundet de 100 deltagere på disse TRU fysisk trænings moduler. Det er også
blevet til et par kurser med Martin Fruelund Albertsen direkte fra Schweiz, så vi har virkeligt fået prøvet nye
ting af.
I foråret 2021 sagde vi tak for godt samarbejdet til Fyn og startede i stedet for et nyt samarbejde op, denne
gang med HRØ. Sammen med HRØ har vi afviklet stort set alle BTU og TRU moduler fra april 2021 til
starten af juni 2021 – de fleste af kurserne har vi gennemført med fulde deltagerlister.
Vi har med onlinekurserne set nye kursister – kursister der har haft svært ved at nå at få uddannelses til at
passe ind i en travl hverdag, men også kursister der har gennemført vores uddannelsessystem og som har
søgt inspiration i en tid, hvor alting eller i hvert fald meget har ligget stille. Selvfølgelig så har vi også set
vores ”normale” kursister som har søgt inspiration og viden til deres trænerrygsæk.
Alle, uanset erfaring, alder eller trænerniveau har budt ind og været med til at gøre onlinekurserne til noget
spændene, så en stor tak til alle kursister for jeres måde at tage imod vores nye online tilbud – tak for input,
ris og ros – det hele tager vi med videre.
Tak:

Jeg vil slutte min beretning med at rette en kæmpestor tak til alle de mange uddannelsesfolk, som sidder i de
otte uddannelsesudvalg rundt i Jylland. I gør et kæmpestort stykke frivilligt arbejde for at få gjort vores
trænere endnu dygtigere. Det er ikke alt vi lykkes med og nogle ting er svære end andre - af forskellige
grunde, men jeres indsats er vigtig og I gør en forskel, så forsæt det gode arbejde. Nu er det tiden, hvor I
rundt i kredsene skal ud at lave kurser, inspirerer og dele ud af de mange gode ting, som håndbold Danmark
kan.
En stor tak til JHF Uddannelsesudvalg – tak for at I har troet på mine til tider lidt tossede ideer og for jeres
opbakning, når der har været brug for det.
Også en kæmpestor tak til JHF-kontoret i Hobro – til Marc vores administrative blæksprutte, Bettina som
styrer økonomien og ikke mindst til Heidi, som i hjemsendelsesperioderne har fungeret som kompetent vikar.
Tak til Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse for godt samarbejde i det forgangne år.
Dennis Byskov Hansen
Formand uddannelsesudvalg, JHF

