
  

 

Invitation til: 
 

Håndboldtrænerakademi 
Aarhus 

 

Sæsonen 19/20 
 
 
 

 

  
       
 
 
 

 

Instruktører bl.a.: 
 

 Heine Eriksen (Aarhus United) 

Simon Sørensen (Århus Håndbold) 
Søren Fisker (JHF Instruktør) 

 

 
 



  

Talenttræner i Østjylland 
 

Ligaklubberne i Århus ønsker at sikre næste generation af trænere og har, i 
partnerskab med JHF Kreds 5, etableret et kursusforløb i sæsonen 19-20. 
 
Målgruppe:  Unge ambitiøse trænere, der har mod på udfordring for 

at udvikle deres trænerkvalifikationer yderligere. 
Trænerne skal opfylde følgende kriterier: 

 
o Er over 18 år 
o Har minimum 2-3 års trænererfaring og ser sig 

selv som træner i årene fremover 
o Har erfaring med kursusdeltagelse 
o Brænder for at blive en dygtig træner 

 
Hvis en deltager mangler at opfylde et af punkterne kan 
der dispenseres – dog ikke det sidste af de nævnte 
kriterier! 

 
Indhold: Det udbudte forløb indeholder 4 uddannelses-

arrangementer i løbet af sæsonen 19/20. Der er tale om 
en halv weekend fra fredag aften til lørdag middag, mens 
de øvrige tre afvikles på enkeltdage. 

 

 Ved deltagelse skal det understreges, at der forventes 
fremmøde på alle fire moduler. 

 

 Hver deltager vil desuden få besøg af en instruktør 
undervejs i sæsonen, der, med udgangspunkt i kursistens 
daglige træning, vil give vejledning i trænerpraksis. 

 

 Indholdsmæssigt vil forløbet tage udgangspunkt i 
kursister, der arbejder med ungdomshold, og med dette 
udgangspunkt, vil vi forsøge at belyse forskellige 
aspekter i trænergerningen til fælles glæde for det 
århusianske håndboldmiljø. 



  

Aktivitetsplan 
Håndboldtrænerakademi Aarhus 

 

Ved deltagelse er det obligatorisk at deltage i nedenstående aktiviteter: 
 

Dato/termin Evt. tid Indhold Instruktør 
4.-5.okt. 2019 
 
Idrætshøjskolen 
i Aarhus 

Fredag 
18.00 til 
lørdag 
12.00 

Håndboldmiljø i 
Aarhus 
Oplæg og debat 
Forsvarstræning 
Fra individuel 
forsvarstræning til 
offensiv bolderobrende 
forsvar 
 
DHF talenttræning 
Teori og praksis 
 

Heine Eriksen 
(Aarhus United) 
 

 
 
 
 
 
 
Simon Sørensen 
(Århus Håndbold) 
 

Fredag d. 22. 
nov. 2019 

18.00 til 
21.00 
 

Fysisk træning  
Teori og praksis 

Søren Fisker 
(JHF Instruktør) 

Dec. 2019 - 
marts 2020 
 

Individuelt besøg hos kursister til  
træning i egen klub 

Januar 2020 18.00 til 
21.00 
 

”Det gode 
træningsmiljø” 
Oplæg og debat 

Lars Møller 
(DHF konsulent) 

 
 

Marts/April 
2020 

?? Afslutningsevent!! 
”Gruppen vil selv komme 
med på råd om indhold 
af denne aften” 
 

?? 

 



  

Praktiske oplysninger: 
 
Pris: 2.500,- kroner der opkræves af kredskontoret i 2 rater. 

1.500,- kroner ved opstart og resten ved afslutning af 
forløbet. 

 Husk mulighed for kommunal refusion 
 Foreninger der er i tvivl om størrelsen af de lokale tilskud 

kan kontakte Lars Møller. 
 
Tilmelding: Foretages ved at udfylde formular for 

”Håndboldtrænerakademi Aarhus” på www.jhfkreds5.dk.  
 
 Sidste frist for tilmelding er 20. sept. 2019. 
  
Antal pladser: Maksimalt deltagerantal er 24 trænere. Pladser fordeles 

ikke efter først til mølle, men efter en vurdering af 
ansøgningerne med sigte på at skabe så stærk en gruppe 
som muligt ud fra de opstillede kriterier 

 
Spørgsmål: kan rettes til: 
 
 JHF Kreds 5  

v/Lars Møller 
 Mobil: 21 631 651 
 Mail: lmo@dhf.dk 
 

 


