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Ungtræneruddannelse i samarbejde med Vorup FB i Ulvehøjhallen 

Uddannelsen retter sig mod alle nuværende eller potentielle ungtrænere, og kører parallelt med to spor for 

de yngste og de ældste trænere i målgruppen, ca. 12-15 år og ca. 16-20 år og tager udgangspunkt i DHF 

Børnetræneruddannelsen, hvis opbygning er vist her. 

 

https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/uddannelse-traening/uddannelse/boernetraeneruddannelse/
https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/uddannelse-traening/uddannelse/boernetraeneruddannelse/


Børnetræneruddannelsen henvender sig til U7-U13 trænere, men indholdet tilpasses denne målgruppe og 

også trænere for U4 og U6 spillere. Børnetræneruddannelsen er bygget op således, at det anbefales at 

trænerne starter med grundmodulet og derefter vælger de overbygningsmoduler, der er relevant for den 

enkelte. Det er således ikke forventet at alle børnetrænere tager alle moduler i uddannelsen.  

Forløbet består af 3 moduler fordelt over tre kursusdage/-aftener hen over foråret. 

 

 
Første modul: 

Grundmodul: Trænerroller, aldersrelateret træning og træningsplanlægning  
 
Varighed: 6 timer 
Dato: Lørdag d. 29. januar kl. 10.00-16.00 i Ulvehøjhallen 
 
Alle trænerne er på de første to kursusmoduler sammen, men der er tilkoblet to instruktører, så der er én tilknyttet 
hver målgruppe og målgrupperne er fx delt i gruppearbejdet. 

 

 
Andet modul: 

Overbygningsmodul: Fysisk træning for børn: Motorik, koordination og styrketræning for børn  
 
Varighed: 3 timer 
Dato: Fredag d. 25. februar kl. 17.00-20.00 i Ulvehøjhallen 
 
 

 
Tredje modul (kursisterne vælger mellem de to 
moduler, der kører samtidigt i to haller*): 
 

Overbygningsmodul:  
Sjov håndbold for de mindste (U5-U8) 
 
Varighed: 3 timer 
Dato: Fredag d. 18. marts kl. 17.00-20.00  
 
*Såfremt der ikke er nok ungtrænere på det ene modul, 
deltager alle kursister på samme kursus 

 
 
 
 

Overbygningsmodul: 
Afleveringer, kast og skudteknik  
 
Varighed: 3 timer 
Dato: Fredag d. 18. marts kl. 17.00-20.00  
 

 

Alle trænerne får grundbogen for Børnetræneruddannelsen, der udgør kursusmaterialet til alle 

uddannelsens moduler til de første kursus.  

Samlet kursistpris: 1200 kr. for alle tre kursusdage inkl. kursusmaterialer og forplejning.  

Tilmelding via HåndOffice på kursusnummer 4198 eller mail til Marc Sønderriis 

 

Husk at søge kommunal kursusrefusion, så foreningens udgift reduceres væsentligt.  

mailto:ms.jhf@dhf.dk



