
UDDANNELSESUDVALGETS BERETNING FOR 2021 
 
 
I 2021 har vi udbudt kurser på både børnetræneruddannelsen (BTU) og træneruddannelsen (TRU) 
samt et inspirationskursus for ungdomstrænere 
 
Vi har i årets løb afholdt to TRU-kurser og 3 BTU-kurser. Deltagerantallet har ikke været højt, men 
vi har valgt at gennemføre kurserne på trods af få deltagere. Grundet corona har vi måttet aflyse 
rigtig mange kurser.  
I foråret blev der gennemført rigtig mange onlinekurser med mange deltagere. Det var en stor 
succes. Vi havde glædet os til igen at kunne invitere til normale kurser med fysisk tilstedeværelse. 
Desværre kom coronaen igen på tværs og adskillige kurser måtte aflyses. 
Dette er også tilfældet for inspirationskurset for ungdomstrænere, som skulle have været afviklet i 
efteråret. 
Vi håber, at vi i 2022 vil gå normale tider i møde, så vi igen kan få gang i alle 
håndboldaktiviteterne. 
Oversigt over alle kurser kan ses på hjemmesiden og i håndbold-app’en 
 
BTU - børnetræneruddannelsen består af et grundmodul med e-learning og 6 
overbygningsmoduler. Alle kurserne kan afholdes som klubkurser.  
 
TRU – træneruddannelsen, som består af fire 7 timers tilstedeværelsesmoduler:  
Angreb - Forsvar – Trænerrollen – Trænerpraksis og kontra.  
Udover ovenstående kurser er der 3 modulblokke på hver 4 timer.  
Emnerne her er: Træningsmiljø, målvogter og fysisk træning. Disse 3 kurser kan med stor fordel 
afholdes som klubkurser.  
 
Foreningens trænere kan hente inspiration til træningen gennem DHF's træningskort.  
Træningskort til U-6, U-8, U-10, U-12 og U-14 samt til beachhandball kan bestilles på DHF's 
hjemmeside.  
Desuden er der masser af inspiration at hente i øvelsesbanken på DHF’s hjemmeside. 
  
Såfremt en forening eller flere foreninger i samarbejde ønsker at arrangere et internt  
trænerkursus, er uddannnelsesudvalget og breddekonsulent Jens Ulnits klar til at hjælpe med 
instruktørpåsætning, samt evt. idéer til indhold.  
Det kan dreje sig om et inspirationskursus, et børnetrænermodul, et trænerliniemodul eller måske 
et lederkursus.  
Til slut en tak til alle samarbejdspartnere, kontorpersonalet, breddekonsulenten samt til  
uddannelsesudvalgets medlemmer for et godt samarbejde.  
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