
Beretning UU 2021-22. 
 
Endnu et år som har været præget af Corona, og dermed mange aflysninger af kurser. 
 
Alle i DHF er stadig enig om at uddannelse af trænere er vejen frem, så Carsten og udvalget kæmper en 
kamp for at få trænere på kursus. 
 
Vi har et stort stykke arbejde at gøre med at få folk tilbage i hallerne, det gælder spillerene men også de 
frivillige ledere.  
Hvordan kan vi så gøre det attraktivt at være træner/leder? Jeg tænker ”man skal være bedre til at 
synliggøre hvad kurser kan give af personlige kompetencer”, og den energi man kan få af at træne andre. 
 
Kan man lære det ved at tage på kursus? Både ja og nej… Man kan selvfølgelig få nogle øvelser med hjem, 
men de kan oftest også findes diverse steder på nettet. Den vigtigske del for mig på kurserne ”er at dialogen 
undervejs” Hvorfor vælger man den øvelse for sine spillere.  Der kan man ligeledes få nogle snakke om de 
holdninger som DHF står for, som gerne skulle hjælpe på at fokusere på udvikling af spillere, fremfor at 
fokusere på resultatet i kampene. Et andet lyspunkt punkt er den erfaringsudveksling man kan få fra de 
andre trænere, det er jo ikke nødvendigt at vi alle opfinder nye ting, hvis andre har succes med noget. 

Carsten har gjort et stort stykke arbejde med at få lavet kurser i forbindelse i de forskellige 
kommunesamarbejder, så man kan komme på kursus tæt på egen adresse. Det er lykkedes os at få 
gennemført nogle enkelte kurser rundt om i kredsen i løbet af 2021, hvilket vi er glade for. Der var kurser 
både for børnetrænere BTU og ungdomstrænere TRU.  Det samarbejde er også startet godt i gang i 2022, 
så håber at se mange på kursus.  
Vi har stadig et hængeparti med hensyn til senior bredde trænere, hvor det ser ud til vi mister hold.  
 
Fokus punkter i 2022 bliver at få afviklet alle BTU og TRU moduler, samt lave noget inspiration til senior 
bredde trænere. Det er jo ofte erfarne spillere som går trænervejen og har derfor mange øvelser og ideer i 
bagagen, men måske mangler noget struktur og mandskabspleje.  
 
På JHF-niveau er det især været fokuseret på onlinekuser, og på den måde modtage inspiration til den 
daglige træning, selv om der er/var Corona. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Dennis Byskov 
Hansen fra kreds 6 som gør et stort arbejde som JHF-formand og Marc på JHF-kontoret, som har arbejdet 
meget og med stor energi for JHF-uddannelse udvalg. 

En stor tak til Jytte og Carsten på Kredskontoret, som har ydet et stort arbejde i forbindelse med afholdelse 
af kurserne. 

Der skal også lyde en stor tak til de deltagere, som nåede at komme på kursus i løbet af året. I har været 
med til at inspirere udvalget med gode tilbagemeldinger, så vi kan gøre det endnu bedre at komme på 
kursus. 
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