
ALPI Hallerne i Lind 

09:30—16:00 

1095 ,- KR. 

VM-KAMPE I BOXEN 

vs. 

vs. 

vs. 

OPTAKT TIL VM KAMPE MED CLAUS MØLLER JAKOBSEN 



Der er ingen tilmelding til banko spil, folk skal bare møde op. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Program: 

09:30 Check-in samt morgenmad 

10:00 Velkomst 

10:10 "Afleveringer under pres" v/Claus Hansen

12:00 Frokost 

12:30 Oplæg om DHF Talentarbejde v/ Simon Sørensen 

13:30 Kontra i praksis m/ Simon Sørensen 

15:30 Claus Møller Jacobsen om dagens VM kampe 

16:00 Sandwich og afgang til Boxen 

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND 

Termin: 

Lørdag d. 12. januar 2019 

Tidspunkt: 

Start 09:30 – Slut 16:00 

Sted: 

ALPI Hallerne i Lind 

Målgruppe: 

Henvender sig til trænere af 

U-14 til U-18 ungdom

Kursusgebyr: 

1095,- kroner Billet til dagens 

kampe i Boxen er med i prisen 

Tilmelding: 

Skal ske senest d. 16. 

december via HåndOffice, 

kursus.nr. 2890 eller E-mail til 
Marc Holm - ms.jhf@dhf.dk  

Tilskud: 

Afhænger af din lokale 

kommunes ordning  

Spørgsmål: 

Rettes til udviklingskonsulent 

Lars Møller 21 631 651  

E-mail: lmo@dhf.dk

Claus Hansen vil i den praktiske del sætte fokus på ”afleveringer 

under pres”. Hvilke færdigheder er der brug for og ikke mindst, 

hvordan kan det trænes. Vi ønsker at se ungdomsspillere, der kan 

vælge rigtigt med deres afleveringer og mestre udførsel. 

Simon Sørensen er nyudnævnt U-19 landstræner på herresiden. 

Simon vil indlede med et oplæg, der giver indsigt i hvilke oplevelser 

han har haft de første måneder på posten, samt orientere om sine 

visioner. I den praktiske del vil Simon viser elementer fra den 

Mastercoach opgave han netop har færdiggjort om kontraspil. 

Claus Møller Jacobsen afslutter dagens kursus. Hvad skal vi se til 

dagens VM-kampe i Boxen og hvad kan I være opmærksomme på. 

Herudover lidt insiderviden og historier fra TV 2 produktionen. 

Simon Sørensen

U-19 Landstræner Herre

Claus Hansen

Sportslig ansvarlig på 

ISI Idrætsefterskole

mailto:ms.jhf@dhf.dk
mailto:lmo@dhf.dk


er er ingen tilmelding til banko spil, folk skal bare møde op. 

 
 
 
 
 
 
 

Program: 

09:30 Check-in samt morgenmad 

10:00 Velkomst 

10:10 Lars Møller med teori og praksis

12:30 Frokost 

13:00 Oplæg v/ Nicolej Krickau 

13:45 Praksis m/ Nicolej Krickau 

15:30 Claus Møller Jacobsen om dagens VM kampe 

16:00 Sandwich og afgang til Boxen 

Termin: 

Lørdag d. 12. januar 2019 

Tidspunkt: 

Start 09:30 – Slut 16:00 

Sted: 

ALPI Hallerne i Lind 

Målgruppe: 

Henvender sig til trænere af 

U-10 & U-12 ungdom

Kursusgebyr: 

1095,- kroner Billet til dagens 

kampe i Boxen er med i prisen 

Tilmelding: 

Skal ske senest d. 16. 

december via HåndOffice, 

kursus.nr. 2891 eller E-mail til 

Marc Holm - ms.jhf@dhf.dk  

Tilskud: 

Afhænger af din lokale 

kommunes ordning  

Spørgsmål: 

Rettes til udviklingskonsulent 

Lars Møller 21 631 651  

E-mail: lmo@dhf.dk

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND 

Lars Møller vil sætte fokus på DHF aldersrelateret træning og med sit 

oplæg trække budskaber frem i relation til børnehåndbold. Overskriften 

vil være ”At vælge med bolden”. Øvelser for børn, der træner 

færdigheden at aflevere og hvordan spilleren trænes i hvor bolden skal 

afleveres hen. 

Nicolej Krickau sætter fokus på træning der skal involvere og 

prioritere mange børn på samme tid. Nicolej giver sit bud på en 

træningsform der involverer forsvar og angreb og optimalt set træner 

begge dele på samme tid.  

Claus Møller Jacobsen afslutter dagens kursus. Hvad skal vi se til 

dagens VM-kampe i Boxen og hvad kan I være opmærksomme på. 

Herudover lidt insiderviden og historier fra TV 2 produktionen. 

Lars Møller 

Ass.træner BSV

Nicolej Krickau 

Cheftræner GOG

mailto:ms.jhf@dhf.dk
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Der er ingen tilmelding til banko spil, folk skal bare møde op. 

 
 
 
 
 
 

Program: 

09:30 Check-in samt morgenmad 

10:00 Velkomst 

10:10 Dan Rasmussen i teori og praksis 

11:45 Henrik Elkjær - Erfaringsudveksling samt nyt fra DHF 

12:45 Frokost 

13:15 Oplæg v/Jes Nielsen organisering af minitræning 

13:45 Minitræning i praksis m/Jes Nielsen 

15:30 Claus Møller Jacobsen om dagens VM kampe 

16:00 Sandwich og afgang til Boxen 

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND 

Dan Rasmussen har stor erfaring med denne målgruppe, hvor han i 

flere år har været ”cheftræner i Skjern Håndbold. Dan vil med en 

praktisk lektion vise sin ”Best practice”. Tag blokken med og se hvilke 

favoritøvelser Dan viser med medier fra KLG Håndbold. 

Henrik Elkjær orienterer om DHF materialer for målgruppen og styrer 

en erfaringsudveksling mellem de deltagende kursister 

Jes Nielsen er meget erfaren JHF instruktør på området for de yngste 

medlemmer. Jes vil vise en række af de øvelser der anbefales i DHF 

aldersrelateret træning, men vil herudover også vise sin egen ”Best 

practice”. 

Claus Møller Jacobsen afslutter dagens kursus. Hvad skal vi se til 

dagens VM-kampe i Boxen og hvad kan I være opmærksomme på. 

Herudover lidt insiderviden og historier fra TV 2 produktionen. 

Termin: 

Lørdag d. 12. januar 2019 

Tidspunkt: 

Start 09:30 – Slut 16:00 

Sted: 

ALPI Hallerne i Lind 

Målgruppe: 

Henvender sig til trænere af 

U-6 & U-8 ungdom

Kursusgebyr: 

1095,- kroner Billet til dagens 

kampe i Boxen er med i prisen 

Tilmelding: 

Skal ske senest d. 16. 

december via HåndOffice, 

kursus.nr. 2889 eller E-mail til

Marc Holm - ms.jhf@dhf.dk  

Tilskud: 

Afhænger af din lokale 

kommunes ordning  

Spørgsmål: 

Rettes til udviklingskonsulent 

Lars Møller 21 631 651  

E-mail: lmo@dhf.dk

Jes Nielsen

JHF Instruktør

Dan Rasmussen

Skjern Håndbold

Henrik Elkjær

Udviklingskonsulent 

Kreds 2
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