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Dansk Håndbold Forbund inviterer hermed inte-
resserede – og kvalificerede – elitehåndboldtræ-
nere til at deltage i EHF Master Coachuddannel-
sen, som i henhold til ’Rinck’-konventionen er den 
højeste håndboldtræneruddannelse i Europa. 
 

Det er ottende gang, at DHF udbyder uddannel-
sen. På de syv foregående forløb har i alt 79 træ-
nere bestået uddannelsen og modtaget Master 
Coach-certifikatet (samt senest også Pro License). 
 

De foregående forløb og samarbejdet med forskel-
lige partnere har givet os værdifulde erfaringer, 
som gør, at vi løbende søger at optimere uddan-
nelsen til gavn for de deltagende trænere. 
 

Elitehåndbolden i Europa udvikler sig fortsat med 
øget professionalisering, et stigende sportsligt 
niveau og stor interesse fra medier og publikum. 
Denne udvikling medfører øgede krav til alle aktø-
rer – ikke mindst trænerne, som ofte står i cen-
trum af det hele. 
 

Trænerne er naturligvis ansvarlige for træningen 
og udviklingen af de bedste spillere og i forlængel-
se heraf for indfrielsen af de sportslige målsætnin-
ger i de forskellige turneringer. 
 

Samtidigt har trænerne ofte en central funktion i 
udadvendte aktiviteter i forhold til medier og 
sponsorer samt på de indre linjer, hvor træneren i 
mange tilfælde er en vigtig medspiller, når det 
gælder sportslige strategier.  

Eliteklubberne vil naturligvis søge efter de trænere 
– i ind- og udland – som de vurderer, er bedst kva-
lificerede til at varetage disse opgaver. Uddannel-
se og personlig udvikling er derfor nødvendigt for 
danske trænere, hvis de fortsat skal være med i 
’kampen’ om de attraktive trænerjobs. 
 

DHF ønsker at sikre, at vi – både nu og i fremtiden 
– har danske trænere, som kan virke på højeste 
niveau. Det er derfor vigtigt for DHF at have et 
uddannelsestilbud, som kan tilgodese dette behov. 
 

Vi ser med stor forventning frem mod dette otten-
de forløb. 
 
 

 
Morten Stig Christensen 
Generalsekretær 
Dansk Håndbold Forbund 

”RINCK” Convention og Pro License 
 

Danmark var et af de seks lande, som frem mod 2000 deltog i etableringen af 
det Europæiske Håndbold Forbunds (EHF) ”Rinck” Convention, som er en 
gensidig godkendelse af de deltagende landes træneruddannelser. Efterføl-
gende har yderligere en lang række lande tilsluttet sig konventionen, så antal-
let af medlemslande nu er 40.  
Konventionen opstiller nogle kriterier for træneruddannelse inden for fire 
kategorier. EHF Master Coach er den højeste håndboldtræneruddannelse i 
Europa – EHF kategori 4. 

Med virkning fra sæsonen 2014/15 indførte EHF et krav om trænerlicens for 
trænere, som står i spidsen for hold, der deltager i de europæiske turnerin-
ger. Med virkning fra sæsonen 2020/21 vil der være krav om, at træneren skal 
besidde en Pro License for at stå i spidsen for et hold der deltager i Champi-
ons League og i Europamesterskabet. Der kræves en Master Coach uddannel-
se for at opnå Pro License. 

 

Invitation til Master Coach uddannelsesforløb 2019-20 



MC-uddannelsens formål: 
• At fremme de deltagende elitetræneres per-

sonlige udvikling og dermed styrke den enkel-
tes kompetencer samt højne det almene kund-
skabsniveau. 

• At forbedre deltagernes forudsætninger for at 
blive attraktive på et bevægeligt arbejdsmar-
ked såvel inden for som uden for idrætten. 

• At give mulighed for såvel teoretisk som prak-
tisk fordybelse inden for håndbold.  

• At øge såvel det nationale indblik som det in-
ternationale udblik. 

• At kvalificere deltagerne til at kunne opfylde 
kravene til håndboldtrænere for EHF kategori 
4, Master Coach, som det er beskrevet i 
’Rinck’-konventionen. 

 

Uddannelsens målgruppe: 
Uddannelsen henvender sig til erfarne elitetræne-
re, som opfylder følgende kriterier: 

• Har bestået DHF’s Elitetræneruddannelse. 

• Er fyldt 28 år ved uddannelsens start. 

• Har relevant trænererfaring fra elitehåndbold-
miljøer inden for de seneste fem sæsoner. 

• Har min 8 års trænererfaring og/eller min. 10 
års erfaring med elitehåndbold. 

Deltagerne forventes at have et ønske om at be-
skæftige sig med elitehåndbold i fremtiden og 
samtidigt at være villige til at bidrage til håndbol-
dens udvikling gennem undervisning og formid-
ling. 

Krav til deltagerne: 
EHF Master Coach er den højeste håndboldtræ-
neruddannelse i Europa og der stilles store krav til 
deltagerne på uddannelsen – fagligt, personligt og 
arbejdsmæssigt. 
Der er mødepligt til alle uddannelsesmoduler. Det 
samlede fravær må ikke overstige 25 % af under-
visningstiden. I nogle tilfælde vil deltageren skulle 
udarbejde en afløsningsopgave. 
Deltagerne skal desuden afsætte tid til forberedel-
se forud for hvert undervisningsmodul. 
Dele af undervisningen vil foregå på engelsk eller 
evt. andre fremmedsprog. 
Skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt – og skal 
bestås – som betingelse for at man kan fortsætte 
på uddannelsen. 
Kun kursister, som har opfyldt ovenstående betin-
gelser samt deltaget i en studietur kan indstille sig 
til eksamen. 
 

Certifikat – kursusbevis: 
Efter at have gennemført EHF Master Coach ud-
dannelsen vil de deltagere, der har bestået  eksa-
men, modtage et EHF Master Coach certifikat, som 
bevis for at den pågældende har erhvervet sig den 
højeste europæiske træneruddannelse – i henhold 
til EHF’s ’Rinck’-konvention. Samtidigt vil man få 
udstedt en EHF Pro License. 
Deltagere, der ikke består eksamen, men som gen-
nemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedt 
et bevis på deltagelsen i uddannelsen. 

 

Formål og deltagere 



Uddannelsen gennemføres over ca. 1 ½ år – fra 
maj 2019 til november 2020 og består af følgende 
elementer: 
 

Undervisningsmoduler: 
De almindelige undervisningsmoduler afvikles som 
to-dags samlinger (tirsdag/onsdag). 
 

Modulerne afvikles på følgende terminer:  
 

2019: 
7.-8. maj, 24.-25. september, 19.-20. november og 
10.-11. december. 
 

2020: 
To dage i uge 7 (fastsættes senere og 17.-18. 
marts.  
I alt ca. 120 timer (inkl. forberedelse) 
 

Supervisionsforløb: 
I uddannelsen indgår et forløb, hvor deltageren 
gennemgår en karaktertest og i forlængelse heraf 
foretages en 360 Graders Evaluering, hvor deltage-
ren - foruden en selvevaluering - evalueres af 
medarbejdere, samarbejdspartnere etc. Dette 
følges  op med en individuel samtale. 
Efterfølgende gennemføres yderligere coaching-
samtaler. 
I alt ca. 10 timer  
 

Seminarer: 
DHF’s årlige Tophåndbold Symposium vil indgå i 
uddannelsen. Ud over det ordinære program vil 
der forud være yderligere  ca. 10 speciallektioner 
for MC-deltagerne. 
DHF Tophåndbold Symposium 2019 afvikles den 
14. – 16. juni. MC-holdet samles den 13. juni. 
Terminen for symposiet i 2020 fastsættes først 
senere. 
I alt ca. 50 timer 
 

Studietur: 
Der gennemføres en fælles studietur til Velux EHF 
Champions League Final 4, som afvikles i Köln den 
1.—2. juni 2019.  
Der vil være udrejse den 30. maj og hjemrejse  den 
2./3. juni. 
I alt ca. 30 timer 

Skriftlige opgaver: 
Undervejs i forløbet skal deltageren udarbejde og 
aflevere tre skriftlige opgaver/rapporter.  
I alt må forventes ca. 100 timers arbejdstid  
 

Opgave 1: 
Fysisk træning og planlægning 
Opgaven tager afsæt i den aktuelle årsplan for 
fysisk træning for kursistens hold. 
Opgaven bedømmes (bestået/ikke bestået) af en 
ekstern censor. Desuden vil besvarelserne blive 
behandlet og evalueret internt i deltagergruppen. 
Udleveres: Primo maj 2019 
Afleveres: Ultimo oktober 2019  
Omfang: 10 – 12 sider 
 

Opgave 2 (hovedopgave): 
Håndboldspillets tekniske og taktiske aspek-
ter 
Kursisten analyserer og belyser et selvvalgt emne 
inden for håndboldspillet. Opgaven skal bl.a. om-
fatte kursistens egne erfaringer fra træning/kamp 
med eget hold og kan evt. inddrage perspektiver 
fra undervisningen. 
Opgaven bedømmes (bestået/ikke bestået) af cen-
sorer udpeget af DHF’s faggruppe. Opgaven frem-
lægges desuden offentligt i forbindelse med eksa-
men. 
Udleveres: September 2019 
Afleveres: Ultimo juni 2020 
Omfang: 15 – 20 sider på engelsk (krav fra EHF) 
 

Opgave 3: 
Trænerfilosofi – ledelse og sportspsykologi 
Synopsis med udgangspunkt i  undervisningstema-
erne, som leder frem mod en efterfølgende intern 
præsentation. 
Udleveres: April 2020 
Afleveres: Ultimo maj 2020 
Omfang: 2-4 sider 
 

Eksamen: 
Eksamenen afvikles i oktober/november 2020. 
Eksamensprocessen er centreret om en offentlig 
præsentation af deltagerens hovedopgave. 
 

 

Uddannelsens elementer 



Undervisningen og studiearbejdet vil tage 
udgangspunkt i følgende temaer: 
 

Håndboldspillets tekniske og takti-
ske aspekter 
• Håndboldspillet i internationalt 

perspektiv 
• Spillefilosofi 
• Spil- og regeludvikling 
 

Håndboldspillet er komplekst og samtidigt under 
fortsat udvikling. Som elitetræner er det væsent-
ligt, at du har afklaret dit syn på spillet og har ind-
blik i spillets mange aspekter og udviklingstenden-
ser. 
 

Disse temaer vil blive belyst af danske og internati-
onale toptrænere, som repræsenterer forskellige 
håndboldkulturer.  
 

Deltagernes egne filosofier, analyser og erfaringer 
vil blive inddraget i workshops, opgavefremlæggel-
ser og debatter. 
I alt vil undervisningen i disse temaer omfatte ca. 
60 lektioner. 

 
 

Trænerfilosofi – træneren som per-
son, leder og formidler 
Som elitetræner må du have selvindsigt - og vide 
om dine kvalifikationer og kompetencer lever op 
til de forventninger, der stilles i jobbet. 
Trænerens personlige udvikling og tanker/filosofi i 
forhold til rollen er gennemgående og væsentlige 
temaer i MC-uddannelsen.  
Det er selvsagt elitetrænerens opgave at udøve 
lederskab i forhold til den spillergruppe den på-
gældende har ansvaret for. Teamudvikling, kom-
munikation samt coaching af den enkelte spiller er 
vigtige aspekter i forhold til denne opgave. 
Det samme gælder sammensætningen og ledelsen 
af lederteamet omkring holdet.  
 

Elitetræneren har ofte en betydelig rolle i udviklin-
gen af klubbens sportslige planlægning og strategi 
– og måske endda også den forretningsmæssige. 
Disse aspekter vil også blive behandlet. 
Da elitetræneren ofte sættes under pres af omver-
denen og medierne vil MC-uddannelsen også be-
skæftige sig med, hvordan denne del af jobbet 
tackles. 
Undervisningen vil blive varetaget af erfarne træ-
nere og ledere fra håndbold- og idrætsverdenen 
samt af erhvervsfolk med særlige kompetencer i 
relation til disse temaer. 
I alt vil undervisningen i disse temaer omfatte ca. 
70 lektioner. 

 

Uddannelsens indhold 



Planlægning og læring 
Planlægning og gennemførelse af den store træ-
ningsmængde, der er nødvendig på internationalt 
topniveau, er en vigtig disciplin at mestre for elite-
træneren og kræver stor indsigt i trænings-, læ-
rings- og undervisningsprincipper.  
Elitetræneren skal samtidigt magte at skabe det 
rette trænings-/læringsmiljø og være i stand til at 
formidle sin viden med henblik på udvikling af 
holdet og den enkelte spiller. 
Trænere, forskere og andre eksperter vil varetage 
undervisningen inden for disse emner. 
I alt vil undervisningen omfatte ca. 10 lektioner  

 

Fysisk træning og  
idrætsmedicin 
Kendskab til træningsfysiologi er nødvendigt for at 
kunne foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse 
og afvikling af trænings- og kampaktiviteter på 
eliteniveau og vil derfor blive grundigt behandlet, 
ligesom testning indgår som disciplin under dette 
tema. 

Skader er en uundgåelig del af eliteidrætten. Der-
for må træneren nødvendigvis have viden om ska-
ders opståen, skadesforebyggelse og genoptræ-
ning efter skader. Idrætsmedicinen giver svar på 
dette. 
Trænere, forskere og andre eksperter inden for de 
respektive fagområder vil forestå undervisningen i 
disse temaer.  
I alt vil undervisningen omfatte ca. 25 lektioner. 

 

Sportspsykologi 
For at kunne optimere den enkelte spillers og hol-
dets præstationer må elitetræneren have kend-
skab til forskellige idrætspsykologiske teorier og 
derigennem opnå indsigt i spillernes mulige ad-
færds- og reaktionsmønstre og viden om, hvordan 
disse kan bearbejdes. 
Undervisningen vil blive varetaget af sportspsyko-
loger og evt. andre med særlige kompetencer på 
området. 
I alt vil undervisningen omfatte ca. 20 lektioner 

 

Uddannelsens indhold 



Økonomi: 
Deltagelse i Master Coach-uddannelsen 2019-
2020 koster kr. 55.000,-. 
Beløbet dækker undervisning, ophold og forplej-
ning på undervisningsmoduler (inkl. seminarer), 
udvalgt litteratur samt undervisning og ophold på 
studieturen.  
Supervisionsforløb og eksamen er også inkluderet i 
deltagergebyret, men eventuel forplejning i for-
bindelse hermed dækkes af deltageren.  
Beløbet dækker ikke rejse- og transportomkost-
ninger. 
 
Deltagerbetalingen opkræves i tre rater: 

 

Ansøgning om optagelse: 
Interesserede elitehåndboldtrænere, som opfylder 
deltagerkriterierne, kan søge om optagelse på 
Master Coach-uddannelsen 2019-20.  
Optagelsesansøgningen skal være DHF i hænde 
senest den 10. april 2019.  
 

Der optages maksimalt 16 trænere på uddannel-
sen efter individuel vurdering af den enkeltes kva-
lifikationer. Uddannelsen oprettes kun, hvis der 
kan optages min. 10 kvalificerede ansøgere. 

 

Yderligere information: 
Evt. spørgsmål i forbindelse med uddannelsen kan 
rettes til DHF’s uddannelsesansvarlige. 

1. rate Kr.  20.000,- 1. maj 2019 

2. rate Kr.  15.000,- 1. september 2019 

3. rate Kr.  20.000,- 1. februar 2020 

DHF’s faggruppe: 
Benny Nielsen, formand for DHF’s UU 
Jakob Vestergaard, medlem af DHF’s UU 
Morten Henriksen, sportschef 
Ulrik Jørgensen, uddannelsesansvarlig 
 

Adresse: 
Dansk Håndbold Forbund 
Udviklingsafdelingen 
Brøndby Stadion 13 
2605 Brøndby 
 

Att.: Ulrik Jørgensen 
E-mail: ujo@dhf.dk 
Mobil 23 30 29 99 

Tidsplan: 

Medio marts 2019 Invitationen udsendes 

10. april 2019 Deadline for indsendelse af optagelsesansøgning 

Medio april 2019 Endelig bekræftelse på optagelse fremsendes til ansøgerne 

 

Praktiske informationer 


