
 

 
 
 
 
 

 
Arbejdsbeskrivelse ungdomslandstræner på herresiden  
 
 
Som ungdomslandstræner er du overordnet ansvarlig for, at Dansk Håndbold Forbunds vision og 
målsætninger for talentudviklingen i ungdomslandsholdsregi bliver indfriet. Du bliver samtidig 
også ansvarlig for udarbejdelse af handleplaner og strategier for at opnå de opstillede 
målsætninger i stillingen. 
 
Arbejdsopgaver for landstrænerfunktionen for ungdomslandshold indebærer blandt andet: 

- I samarbejde med sportschefen at ansætte lederteamet for ungdomslandsholdet. 

- Udarbejdelse af aktivitetsplan og koordinering i forhold til årgangenes turneringsplan. 

- Udarbejdelse af budget samt sikre overholdelse heraf. 

- I samarbejde med landsholdskoordinatoren at planlægge det praktiske omkring afvikling 

af landsholdssamlinger. 

o Herunder booking af indkvartering og hal, evt. rejse, udarbejdelse af program mv. 

- Observation af spillere i den givne årgang. 

- Udtagelse af spillere i henhold til retningslinjerne i The Danish Way/Den danske 

talentstrategi. 

- Planlægning og gennemførsel af samlinger og træning ud fra strategierne i The Danish 

Way/Den danske talentstrategi. 

- At sikre en professionel registrering og evaluering af konkurrence- og træningsaktiviteter. 

o Herunder efter hvert mesterskab at udarbejde en mesterskabsevaluering ud fra 

de givne retningslinjer. 

o Herunder mindst en gang om året at klassificere potentialet hos de spillere, der er 

arbejdet med, og sikre at dette stemmer overens med de ”typeprofiler”, der 

efterspørges i systemet. 

- Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner for de enkelte landsholdsspillere i 

samarbejde med pågældende spiller og dennes klub/klubtræner. 

o Herunder i samarbejde med elitevejlederen at sikre, at tankerne omkring Det hele 

menneske følges. 

o Herunder foretage klubbesøg. 

o Herunder registrering af testresultater, udviklingsplaner, videoklip m.v. i Sideline 

(eller den database DHF på det givne tidspunkt bruger). 

 
- At sikre et tæt og konstruktivt samarbejde med talenttrænere, øvrig U-landstræner og A-

landstræneren omkring talentudviklingen. 

o Herunder være i dialog med U- og A-trænere omkring relevante spillere. 

 



 

 

- At samarbejde med den talentansvarlige omkring den røde tråd i talentarbejdet og 

implementeringen og udviklingen af The Danish Way/Den danske talentstrategi samt 

være en god repræsentant for dette i håndboldmiljøerne i Danmark. 

 
- At medvirke til at optimere samarbejdet på herresiden fra kreds-/distriktstræningen til A-

landsholdet. 

 
- I samarbejde med den talentansvarlige at sikre et generelt godt samarbejde mellem 

forbund, landsholdsspillere og klubber. 

 
- At deltage i relevante møder i eliteafdelingen i DHF, Team Danmark og DIF. 

 
- At medvirke i samarbejdet med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund omkring 

talentudviklingen.  

 
- At være instruktør på kurser i DHF-regi omkring talentudvikling. 

 
- At stå til rådighed for pressen og DHF’s kommunikationsafdeling i spørgsmål, der relaterer 

til det givne ungdomslandshold. 

 
- At holde sig opdateret på håndboldens udvikling samt forskningen omkring 

talentudviklingen i Danmark og internationalt. 

 
Ungdomslandstræneren refererer til sportschefen. 
 
Der lægges vægt på: 

- Erfaring som træner på højeste nationale niveau. 

- Erfaring og indsigt i arbejdet med talentudvikling og unge menneskers udvikling generelt. 

- Indsigt i Aldersrelateret Træning (AT) og The Danish Way. 

 
Generelt: 

- Stillingen er en deltidsstilling men kan evt. kombineres med stillingen som talentansvarlig 

i Dansk Håndbold Forbund. 

- Der vil være såvel rejsedage som arbejde ud over normal arbejdstid, ligesom der er 

perioder, der vil være mere belastet end andre. 

 
Ansøgningsfrist til stillingen som ungdomslandstræner på herresiden er den 14. maj 2018. 
 
Ansøgninger bedes sendes til anp@dhf.dk 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til sportschef Morten Henriksen på +45 21 40 85 67 
eller mhn@dhf.dk 
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