
 
  

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? 
Forundersøgelse til projektet ’Håndbolden tilbage til København’ 
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Forord 
Håndbolden er i krise – og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i 
skarp konkurrence med mange andre idrætsaktiviteter og tilbud til børn og unge. Flere og 
flere børn og unge forsvinder ud af de københavnske håndboldforeninger, og der ligger en 
stor udfordring i, hvordan man både får rekrutteret flere medlemmer, og hvordan man 
fastholder dem, der allerede er kommet ind ad døren. Hvordan får man gjort det attraktivt 
at dyrke håndbold, og hvordan bliver man bedre til at ’sælge’ håndboldens mange kvalite-
ter til potentielle nye spillere og deres forældre, der ikke ved, at håndbold handler om me-
get mere end at blive god til at kaste med en bold? Hvordan bliver man bedre til at fortælle, 
at håndbold også handler om eksempelvis samarbejde, udvikling af sociale kompetencer og 
forståelse for forskellighed? 
 
I denne rapport forsøger vi at indkredse nogle af de faktorer, der har betydning for, at flere 
og flere børn og unge stopper med at dyrke håndbold, men samtidig også pege på nogle af 
temaer, som HRØ/DHF og de københavnske håndboldforeninger skal være opmærksom-
me på, hvis man ønsker at gøre noget seriøst i forhold til at øge antallet af håndboldspille-
re. 
 
Tak! 
Man bliver glad, når man kommer ud i de københavnske håndboldklubber, for selv om 
ressourcerne flere steder er få, så er viljen stor! Undervejs har vi talt med mange af de ild-
sjæle, der lægger et utal af timer om ugen i håndboldhallerne – det har givet os mange go-
de refleksioner og perspektiver på hånboldmiljøet, og derfor skal der lyde en stor tak til: 
 

 De spillere, forældre, trænere og bestyrelsesformænd, som tog sig tid til at udfylde 
spørgeskemaet – og de personer, som opfordrede dem til det! 

 De spillere, forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer i Ajax, Amager SK, Freja 
HK og VHC Vidar, som tog sig tid til at lade sig interviewe. 

 De bestyrelsesformænd i IF Stadion og KFUM samt de tidligere håndboldspillere, 
der tog sig tid til telefoninterview. 

 Tak til HRØ for opgaven! Selvom processen var præget af en del startvanskeligheder 
med at få spørgeskemaerne udsendt, håber vi, at denne rapport kan være med til at 
give et solidt grundlag for jeres videre arbejde med rekruttering- og fastholdelses-
projektet 'Håndbolden tilbage til København'. 

 
 
Mette Skat Nielsen, 
Center for Ungdomsstudier 
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1. Det går kun én vej – og det er nedad! 
 
Siden 2002 er medlemstallet i Dansk Håndbold Forbund faldet markant fra 134.782 med-
lemmer til 109.706 medlemmer i 2013. Det er et fald på 18,6 pct. på blot 11 år. 
 

 
Figur 1: Udviklingen i medlemstal i Dansk Håndbold Forbund fra 2002 til 2013 (DIF, 2014) 
 
 
Hvornår sker frafaldet? 
Frafaldet indtræder i teenagealderen, nærmere bestemt fra 13-15-års alderen – et frafald, 
der fortsætter op gennem ungdomsårene: 

 
Figur 2: Andel af befolkningen, der har svaret, at de dyrker håndbold (Pilgaard, 2007 & Laub, 2012) 
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Hvor sker frafaldet? 
Ud fra DIF’s statistikker over medlemsudviklingen, bliver det klart, at der er tale om en 
landsdækkende udfordring i forhold til at fastholde medlemmer i håndbold – kun med 
undtagelse af få kommuner, hvor medlemstallet er konstant eller stiger (de grå og grønne 
kommuner): 
 

 

 
Figur 3: Udvikling i andelen af kommunens befolkning, som er medlem af Dansk Håndbold Forbund, 2002-
2013 (DIF, 2014) 
 
Et nærmere kig på Københavns Kommune viser, at håndbolden også er i tilbagegang her. 
Af nedenstående figur ses tilbagegangen i antallet af medlemmer af Dansk Håndbold For-
bund i Københavns Kommune: 
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Figur 4: Udviklingen af medlemmer i Dansk Håndbold Forbund i Københavns Kommune fra 2006 til 2013 
(DIF, 2014) 
 
Som det fremgår af figuren, er medlemstallet alene i Københavns Kommune faldet fra sit 
højeste antal medlemmer de sidste ti år på 5.877 i 2006 (fordelt på i alt 38 foreninger) til 
’blot’ 3.055 medlemmer i 2013 (fordelt på i alt 31 foreninger). Håndbolden i København er 
altså ligeledes kraftigt på vej nedad. 
 
Det er altså med god grund, at DHF, HRØ og Københavns Kommune er gået sammen om 
det treårige projekt ’Håndbolden tilbage til København’, som skal forsøge at vende den 
negative medlemsudvikling i de københavnske håndboldklubber. 
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2. Hvad gjorde vi – og med hvem? 
 
Undersøgelsen baserer sig på fire adskilte spørgeskemaundersøgelser for henholdsvis be-
styrelse, trænere, forældre og medlemmer i otte københavnske håndboldklubber, samt fo-
kusgruppeinterviews med forældre, spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer i fire klub-
ber. I det følgende vil der kort blive introduceret til, hvad vi gjorde i praksis. 
 
Spørgeskemaundersøgelserne – den kvantitative del 
Alle fire spørgeskemaer var udformet som online surveys, der alle blev pilottestet af både 
HRØ samt forældre, trænere og U10-spillere, inden de blev udsendt. Alle fire surveys blev 
udsendt pr. mail via HRØ til de otte klubbers bestyrelsesformænd, og det var således for-
mændenes opgave at videresende mailen indeholdende links til surveys til klubbens træne-
re, spillere og forældre til spillere. De otte klubber, der deltog i den kvantitative del af un-
dersøgelsen, var følgende:  
 

 Ajax 
 Amager SK 
 CIK 
 Freja HK 
 IF Stadion 
 KFUM 
 VHC Vidar 
 Team København 

 
Trænere, forældre og medlemmer blev informeret om undersøgelsen via bestyrelse, træne-
re, holdledere m.v. Denne ’indirekte’ adgang til informanterne medfører mange potentielle 
informationsbrister – og det er da næppe alle mulige informanter, der er blevet informeret 
omkring muligheden for at deltage i undersøgelsen. 
 
Efter i alt tre rykkere endte vi med følgende antal besvarelser: 
 
Survey Undersøgelse Antal besvarelser 

1 Bestyrelsesformænd 15 
2 Trænere 34 
3 Forældre 175 
4 Spillere 70 

Tabel 1: Antal besvarelser for hver af de fire spørgeskemaundersøgelser 
 
I alt har således lidt over 300 informanter valgt at deltage i undersøgelsen. I forhold til at 
sikre repræsentativitet blandt bestyrelsesformænd, forældre og trænere er disse tal til-
fredsstillende, mens det ikke er lykkedes at få ”hul igennem” til specielt de ældste ung-
domsspilere. Der er forsøgt kompenseret for at de manglende besvarelser ved at foretage 
lidt flere interviews med ”ældre” ungdomsspillere, end det oprindeligt var planlagt. 
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De indkomne data er efterfølgende blevet behandlet i statistikprogrammet SPSS, ligesom 
at der enkelte steder er lavet figurer og grafer i Excel, for at skabe bedre overblik over data. 
 
Survey 1 – Bestyrelsesformænd 
Når survey 1 har 15 antal besvarelser fra de i alt otte medvirkende håndboldklubber, hand-
ler det om, at det ikke kun er bestyrelsesformændene, der har besvaret dette spørgeskema.  
Dette kan give lidt ’støj’ i spørgeskemaet, da der kan være uenigheder internt i den samme 
forening, hvilket kommer til udtryk ved, at bestyrelsesmedlemmerne i den samme forening 
svarer noget forskelligt. 
 
Fra surveyen kan der peges på følgende ret markante tendenser: 7 ud af 8 klubber angiver, 
at de har størst problemer med fastholde medlemmer i aldersgruppen 13-18 år, og kun 3 
ud af 8 klubber har en strategi for fastholdelse af medlemmer. Derudover har ingen af 
klubberne en fastholdelsesansvarlig. 
 
Survey 2 – Trænere 
Der er ikke registreret nogen besvarelser fra Amager SK og IF Stadion, og træner-
undersøgelsen dækker således over seks af de otte håndboldklubber – dvs. Ajax, CIK, Freja 
HK, KFUM, VHC Vidar og Team København. 

Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 
 
Alder Procent 
14-19 år 9,3 
20-29 år 20,9 
30-39 år 32,6 
40-49 år 20,9 
50-59 år 14,0 
60 år eller ældre 2,3 
Tabel 3: Træneres aldersfordeling 
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for træner-undersøgelsen: 
 

 Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 55,8 pct. 
mandlige respondenter og 44,2 pct. kvindelige respondenter. 

 Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til, hvor mange års erfaring de har som 
træner – dog med flest respondenter (46,5 pct.) i kategorien ’over 5 år’. Ydermere er 
hele 90,7 pct. af respondenterne tidligere eller nuværende håndboldspillere. Der er 
således mange erfarne klubtrænere, hvilket signalerer, at der potentielt er tale om et 
kvalitetsprodukt i håndboldmiljøet. 

 Blandt de trænere, der aktuelt spiller håndbold, spiller over halvdelen (53,9 pct.) 
bredde-håndbold (kval. række, serie 1-4, oldboys/-girls), 38,5 pct. spiller ’Sub-elite’ 
(2. division), mens resten 7,7 pct. spiller ’Elite’ (Liga, 1. division). 
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 30,2 pct. træner et hold, hvor deres eget barn selv spiller. 
 Flest respondenter træner børn U10-spillere (21,8 pct.), 18,2 pct. træner U12 og li-

geså mange (18,2 pct.) træner U14. 
 
 
Survey 3 – Forældre til spillere 
Der er ikke registreret nogen besvarelser fra IF Stadion, og forældre-undersøgelsen dækker 
således over syv af de otte håndboldklubber – dvs. Ajax, Amager SK, CIK, Freja HK, 
KFUM, VHC Vidar og Team København. 
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for forældre-undersøgelsen: 
 

 Størstedelen af forældre-respondenterne har et eller flere medlems-børn på U14 
(42,4 pct.) og U12 (32,9 pct.). 

 De fleste (55,1 pct.) af forældrenes medlems-børn træner 2 gange om ugen. 37,8 pct. 
af forældrenes medlems-børn træner 3 gange om ugen, mens 4,0 pct. træner 4 gan-
ge om ugen eller mere og 3,1 pct. træner 1 gang om ugen. 

 44,8 pct. af forældrene har selv spillet håndbold i en klub. 
 
Survey 4 – Spillere  
Der er ikke registreret nogen besvarelser fra Amager SK, IF Stadion og KFUM, og spiller-
undersøgelsen dækker således over fem af de otte håndboldklubber – dvs. Ajax, CIK, Freja 
HK, VHC Vidar og Team København. 

Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 
 
Alder Procent 
10 år 17,5 
11 år 11,3 
12 år 19,6 
13 år 20,6 
14 år 13,4 
15 år 9,3 
16 år 6,2 
17 år 1,0 
18 år 1,0 
Tabel 4: Spilleres aldersfordeling 
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for medlemsundersøgelsen: 

 Flest piger har valgt at besvare spørgeskemaet, idet 34,2 pct. er drenge og 65,8 pct. 
er piger. 

 Respondenterne er nogenlunde jævnt fordelt i forhold til, hvor længe de har gået til 
håndbold – flest (33,3 pct.) har dog spillet i 3-4 år. 

 Langt størstedelen af respondenterne (81,7 pct.) spiller ofte kampe (både stævner og 
turneringer). 

 De fleste spiller enten på ’Børne-/ungdomsniveau’ (U10, U11, U12) eller ’Ungdom-
bredde’ (2. division, A- og B-række, i U14, U16 eller U18), mens 15,6 pct. af respon-
denterne spiller ’Ungdom-elite’ (1. division i U14, U16 eller U18). 



 9

 Alle respondenter (100,0 pct.) angiver, at håndbold er den organiserede fritidsakti-
vitet, de anvender mest tid på. 

 De fleste (45,5 pct.) træner 2 gange om ugen, 39,8 pct. træner 3 gange om ugen, 13,6 
pct. træner mere end 3 gange om ugen, mens kun 1,1 pct. træner 1 gang om ugen. 

 
Tal siger ikke alt! – den kvalitative del 
Med afsæt i et ønske om at få sat ord på tallene foretog vi en række fokusgruppeinterviews 
med bestyrelsesmedlemmer, trænere, medlemmer og forældre til medlemmer i følgende 
fire af de i alt otte klubber med børne-/ungdomshold i Københavns Kommune:  

 Ajax 
 Amager SK 
 Freja HK 
 VHC Vidar 

Der var tale om såkaldte ’semistrukturerede’ fokusgruppeinterviews bestående af 2-5 in-
terviewpersoner. Samlet har vi interviewet 16 bestyrelsesmedlemmer, 12 trænere, 19 spille-
re og 15 forældre til spillere, hvilket er et ganske betragteligt datamateriale i forhold til en 
undersøgelse med ca. 300 respondenter. Denne opprioritering af den kvalitative del af un-
dersøgelsen er foretaget for at ”kompensere” for specielt de forholdsvis få besvarelser 
blandt børne- og ungdomsspillere. 

Derudover har vi foretaget fokusgruppeinterview med to ressourcepersoner i HRØ samt 
lavet telefoninterviews med otte tidligere håndboldspillere med henblik på at afdække 
hvilke faktorer, der har haft betydning i forhold til, at de er ophørt med at spille håndbold. 

Lidt om rapportens indhold  
Rapporten er bygget op omkring følgende afsnit: 

3. Hvad ved vi allerede om frafald? 
Det er ikke kun inden for håndbold, at man er udfordret i forhold til medlemstal – det er 
en fælles udfordring for de fleste idrætter. Rapporten indledes derfor også med en kort in-
troduktion til den eksisterende viden omkring børn, unge, rekruttering og fastholdelse. 
 
4. Hvordan kommer man i gang med håndbold? 
Hvorfor vælger man at dyrke håndbold fremfor andre idrætsaktiviteter? Er det fordi ens 
forældre ønsker, at man går til en holdsport? Er det fordi ens venner inviterer én med? El-
ler er det fordi, man selv har valgt det? Dette afsnit vil beskrive ’hovedvejen’ ind i hånd-
boldmiljøet, og samtidig pege på, hvordan det kan blive endnu lettere for børn og unge, at 
starte til håndbold. 
 
5. Når håndbold er det bedste man ved! – Perspektiver på det gode trænings- og klubmiljø 
Lang størstedelen af håndboldspillere er rigtig glade for deres idræt – og i dette afsnit for-
søger vi at komme lidt tættere ind på, hvad det er, der gør, at håndbold er så fantastisk – 
herunder hvordan bestyrelser såvel som medlemmer, forældre og trænere betegner det 
gode klubmiljø. 
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6. Hvorfor stopper børn og unge til håndbold? 
Med afsæt i en række interviews med såvel trænere, bestyrelse og forældre tegnes der i det-
te afsnit et billede af, hvad der gør, at man alligevel vælger håndbold fra. 
 
7. Klubbernes udfordringer  
På baggrund af spørgeskema og interviews med bestyrelsesmedlemmer, vil dette afsnit 
forsøge at samle klubbernes største udfordringer i forhold til at arbejde videre med rekrut-
tering og fastholdelse af børn og unge i håndbold. 
 
8. Hvordan får vi bolden helt i mål? – To udfordringer 
På baggrund af undersøgelsen vil der afslutningsvis blive peget på to overordnede udfor-
dringer i forhold til den videre proces med at udvikle den københavnske håndbold. 
 
Efter hvert afsnit vil der være en række spørgsmål omhandlende ’hvordan kommer vi i 
mål?’ – vi håber at disse spørgsmål kan være med til at stimulere processen med at skabe 
konkrete tiltag i forhold til arbejdet med fastholdelse af børn og unge i håndbold og der-
med bidrage til projektet 'Håndbolden tilbage til København'. 
 
Rapporten er bestilt af HRØ og skal ses som en forundersøgelse til projektet 'Håndbolden 
tilbage til København'. Rapporten er dog forsøgt skrevet i et læseligt sprog, der gør, at de 
klubber, der deltager i projektet, også kan have glæde af at læse den. Vi har desuden for-
søgt at begrænse os, således at rapporten ikke tager lang tid at læse. 
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3. Hvad ved vi allerede om frafald? 
 
Debatten omkring hhv. rekruttering og frafald indenfor ungdomsidrætten er de senere år 
blevet kvalificeret ved en række større og mindre undersøgelser, der forsøger at skabe en 
mere vidensbaseret tilgang til problematikken. I det følgende vil der kort blive introduceret 
til en række af de undersøgelser, der kan være med til at kaste lys over de specifikke udfor-
dringer, som ungdomshåndbolden i Københavns Kommune aktuelt står over for – herun-
der særligt hvilke faktorer, der har betydning for, at man hhv. påbegynder og fravælger 
fritidsaktiviteter.  
 
Det vigtigste er, at man bliver bedre! – Når børn og unge vælger til … 
Foreningsidrætten spiller stadigvæk en vigtig rolle, når det gælder danske unges idrætsak-
tivitet. Således angiver mere end otte ud af ti af de 10-15-årige, at de inden for det seneste 
år har været engageret i foreningsidræt, mens tallet for de 16-19-årige er 58 pct. Den selv-
organiserede idræt udgør i stadigt stigende grad en ramme for danske unges idrætsaktivi-
tet. Således angiver 58 pct. af de 16-19-årige, at de er engagerede i en eller flere former for 
selvorganiseret idræt (Laub 2012). 
 
Når man spørger ind til, hvilke faktorer der har betydning for, at børn og unge påbegynder 
fritidsaktiviteter, peger stort set alle undersøgelser på, at der lægges vægt på, at det skal 
være ”sjovt/spændende”, at man ”lærer noget nyt”, er ”sammen med venner”, og at ”træ-
nerne/lederne er gode”. Endvidere tillægges det ”at vi spiller kamp” og ”seriøsitet” stor be-
tydning, mens selve det at vinde betyder mindre (Ewing & Seefeldt 1990, Ibsen og Ottesen 
2000, Grube & Østergaard 2010). 
 
”At man lærer noget nyt” forstået som progression ser ud til at betyde stadigt mere. Man 
går ikke primært til idræt for at være sammen med sine venner – dem kan man være sam-
men med på andre arenaer. Man går til idræt for at blive bedre! Unge idrætsudøvere er i 
vid udstrækning forbrugere, der efterspørger en høj kvalitet af produktet, og hvis de ikke 
oplever, at kvaliteten er specielt høj, så snakker de ikke med træneren om det – de dropper 
bare ud! (Henningsen & Østergaard 2010., Østergaard 2014, Skat Nielsen 2014).  
 
Når man i 3.-5. klasse går i gang med en ny idræt, så er det for det store flertal sådan, at de 
bliver introduceret til en idræt via deres venner, men når de så har lært de andre udøvere 
at kende, er det ikke længere så vigtigt, at den ven, der introducerede dem til en given 
idræt, stadigvæk er aktiv, for kontakten holdes bare på andre måder. (Grube og Østergaard 
2013).  
 
Når man går i gang med at dyrke en ”ny” idræt i 7.-8. klasse, er venner stadig en vigtig fak-
tor i forhold til at introducere til en idræt, men hvor kvalitet ser ud til at være den vigtigste 
faktor, når man går i gang med at dyrke foreningsidræt i 3.-5. klasse, tyder noget på, at det 
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forhold at ”der er nogen på mit niveau” er den vigtigste enkeltfaktor i forhold til, om man 
vælger at fortsætte med den nye idrætsaktivitet (Henningsen & Østergaard 2010).  
 
Han skal kunne rette på en god måde – perspektiver på trænerne 
Gode trænere og ledere er vigtige, men hvilke kendetegn gør sig gældende for den ”gode” 
træner/leder? Med afsæt i div. undersøgelser kan man pege på, at den ”gode” træner bl.a. 
er karakteriseret ved følgende: 

 Faglig dygtig forstået som at man har en stor viden omkring den idrætsgren, man er 
træner indenfor – og at man formår at kommunikere denne viden på en forståelig 
og anerkendende facon (Grube & Østergaard 2013). 

 De skal være gode til ”classroom-management” – forstået som at de formår at skabe 
trygge læringsmiljøer, hvor der ikke er nogen der ”disser” hinanden (Ibsen & Otte-
sen 2000, Grube & Østergaard 2010).  

 De skal være anerkendende i deres tilgang til udøverne (Østergaard 2014). 
 Man skal kunne ”tale med dem” – forstået som at det også er vigtigt at man kan tale 

om andet end selve aktiviteten – en kvalitet, som fire ud af ti prioriterer som vigtig 
(Muusmann & Østergaard 2013). 

 
Til gengæld ser alder ikke ud til at spille den store rolle – så længe de kan lære udøverne 
noget, spiller alder ingen rolle (Skårhøj og Østergaard 2005).  
 
Piger er mindre tilbøjelige til at acceptere trænere, der ”bestemmer” 
Hvis man ser på køn, peger undersøgelserne på, at ”fællesskabet” vægtes lige højt hos piger 
og drenge, men hvad man forstår ved ”fællesskab” er lidt forskelligt! Hvor drengene har 
fokus på, at fællesskabet skal være godt i forbindelse i forbindelse med eller i forlængelse af 
aktiviteten, så betoner pigerne i højere grad, at det er vigtigt, at de også har et projekt 
sammen uden for banen – med andre ord: et lidt større fokus på at lave nogle ting sam-
men, der ikke specifikt knytter sig til selve aktiviteten (Kissmeyer 2011). 
 
Reelt vægtlægger drenge og piger de samme faktorer i forbindelse med idrætsdeltagelse – 
dog med få nuanceforskelle. Drenge betoner i højere grad konkurrencemomentet, at der er 
en vis niveaudeling, at idræt tages seriøst, og at der i forbindelse med en idrætsfacilitet er 
mulighed for at ”hænge ud” efterfølgende. Pigerne ser i højere grad ud til at betone vigtig-
heden af, at piger og drenge dyrker idræt samtidig – men ikke nødvendigvis sammen – og 
så er de mindre tilbøjelige til at acceptere en træner, der ”bestemmer” (Ibsen & Ottesen 
2000). 
 
Forældre reproducerer deres egne ”fritidsvaner” … 
En række undersøgelser peger på en sammenhæng mellem valg af fritidsaktiviteter og fa-
miliebaggrund (Hestbæk 1999, Ehlers m.fl. 2007). Specielt i forhold til idrætsdeltagelse ser 
det ud til have stor betydning, i hvilket omfang forældrene – specielt moderen – dyrker 
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eller har dyrket idræt (Ibsen & Ottesen 2000, Laub 2013). Børn af idrætsaktive forældre 
dyrker i højere grad idræt end børn af idrætsinaktive forældre – og der er tendens i retning 
af, at den idrætsaktive forældre ”påvirker” sit barn i retning af den idræt, de selv dyrker 
(Grube & Østergaard 2013). 
 
Når man spørger ind til, hvad der er vigtigst for forældre i forbindelse med at deres børn 
dyrker idræt, er svaret ”at de trives og at de bevæger sig”, mens det ”udbytte” at deres barn 
bliver bedre til en aktivitet kommer lidt længere nede på listen (Grube & Østergaard 2013).  
 
Bare vandet er varmt – om betydningen af faciliteter 
Der er i disse år en del debat omkring nedslidte idrætsfaciliteter. I den forbindelse fore-
kommer det relevant at redegøre for unges syn på sammenhængen mellem idrætsfacilite-
ter og idrætsliv. Det interessante er nemlig, at unge kun i begrænset omfang lægger vægt 
på, at faciliteterne er moderne. De prioriterer i langt højere grad, at de er funktionelle. At 
der er varmt vand er vigtigere, end at de står på marmorfliser. 
 
I forhold til faciliteter lægges der vægt på, at der i forlængelse af idrætsaktiviteterne er mu-
lighed for at hygge sig med vennerne. Over halvdelen efterspørger klublokaler. Omvendt er 
det ikke så vigtigt, at faciliteterne ligger tæt på, hvor de bor! (Ibsen og Ottosen 1999, Skår-
høj & Østergaard 2005).  
 
Fastholdelse og frafald 
Hvis man sammenholder eksisterende viden fra frafaldsundersøgelser, kan der peges 
på en lang række interne og eksterne enkelte faktorer, der er af betydning for, at unge fra-
vælger fritidsaktiviteter (Listen er ikke prioriteret): 
 
• Ønsket om at bruge mere tid på venner/kæreste/job/skole m.v. 
• Dårligt kammeratskab på holdet/mistivsel 
• Specialisering – man vælger at satse på en anden sportsgren 
• Skader 
• Træneren og specielt dennes pædagogiske evner 
• Træt af holdet/klubben 
• Flytning/efterskole 
• For meget konkurrence 
• Ensformighed 
• Aktiviteten er for skemalagt – mere uforpligtigende og fleksible tilbud som f.eks. fitness 
trækker mere, fordi det er lettere at indpasse i en hektisk hverdag. 
• Sammenhængen mellem hvornår man begynder på idræt og frafald. Jo senere man 
begynder, jo større er chancen for frafald. 
 
Mere praktiske forhold som faciliteter, ”at det er tæt på, hvor jeg bor” samt økonomi ser ud 
til at spille en mindre rolle, når det gælder frafald. Undersøgelserne peger endvidere på det 
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forhold, at en forholdsvis stor gruppe af de ”frafaldne” er positive i forhold til at vende til-
bage til den eller de fritidsaktiviteter, de har forladt. Personlige forhold, stort arbejdspres i 
skolen m.v. har blot betydet, at de har holdt en mindre pause (Østergaard 2013). 
 
Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder 
I undersøgelsen ”Farvel til fodbold” (Østergaard 2007), som er foretaget blandt ca. 1000 
fodboldspillere i alderen 13-18 år i Københavnsområdet, blev der specifikt spurgt ind til, 
hvilke faktorer der er af betydning for, at man fortsætter med en given fritidsaktivitet. 
Nærmest enslydende er svaret ”relationer”. Man tiltrækkes som oftest af aktiviteter, som 
fremstår som spændende, dynamiske trænere m.v., men på sigt er det primært relationer-
ne, der fastholder – specielt i de perioder, hvor gentagelsens ulidelighed gør, at man stiller 
sig selv det spørgsmål, om det ikke er snart er tid til at gå i gang med en ny aktivitet. 
 
Når fællesskaberne smuldrer – f.eks. når et hold sammenlægges med andre hold eller træ-
nere ”sorterer” spillerne – er der en stor risiko for, at spillene stopper – ikke fordi de mi-
ster lysten til at dyrke deres idræt, men fordi den fælles historie forsvinder!  
 
Den nævnte undersøgelse peger også forholdsvist entydigt på vigtigheden af trænere, der 
kan tale om andet end den konkrete idrætsaktivitet – der er en forventning og et ønske om, 
at træneren ser den enkelte idrætsudøver som mere end blot en idrætsudøver. Hvis 
idrætsprojektet skal hænge sammen med alle de andre ungdomsarenaer, er det vigtigt, at 
man oplever, at træneren også i en vis udstrækning spørger ind til disse – herunder speci-
elt i de perioder, hvor man kan være presset af afleveringer, store opgaver m.v. – og der-
med måske også har brug for – i en periode – at træne lidt mindre. 
 
Når man melder fra ”for en sikkerheds skyld” 
Uddannelsesprojektet fylder helt naturligt stadigt mere, jo ældre idrætsudøverne bliver –
og specielt blandt piger oplever man at støde på frafald, der reelt bunder i manglende vi-
den og usikkerhed i forhold til den arbejdsbyrde, der er forbundet med at gå på en gymna-
sial ungdomsuddannelse. De har hørt, at ”at det er vildt hårdt”, og derfor vælger de i løbet 
det sidste år i grundskolen/efterskolen aktiviteten fra, således at de klar til 100 pct. at fo-
kusere på det projekt, de godt ved er det vigtigste, nemlig uddannelse (Grube & Østergaard 
2010). 
 
Endnu et forhold, man skal være opmærksom på i overgangen til ungdomsuddannelserne, 
er, at erhvervsfrekvensen stiger fra 40 pct. til ca. 70 pct. Reelt opleves det som vanskeligt 
ikke at kunne varetage et fritidsjob ved siden af uddannelse, fordi det kræver en vis øko-
nomisk formåen at være en del af det sociale fællesskab, der også er omkring det at gå på 
en ungdomsuddannelse. Udtrykt lidt populært er dem, man fester med om fredagen, også 
dem, man laver gruppearbejde med om mandagen – hvilket kræver, at man har de fornød-
ne økonomiske ressourcer til at være en del af festkulturen og helst ikke skal gå kl 23, fordi 
man skal spille turneringskamp kl. 10 lørdag formiddag (Grube & Østergaard 2010).  
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Denne eksisterende viden omkring unges idrætsvaner vil – i forsøget på at perspektivere 
undersøgelsens resultater – løbende blive søgt inddraget i rapporten. 
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Jeg er vokset op i en 
"håndboldfamilie" 

37%

Jeg blev præsenteret 
for håndbold af en 

veninde/ven/klasseka
mmerater

32%

Jeg fandt selv en 
klub
19%

Andet
12%

4. Hvordan kommer man i gang med håndbold? 
 
I det følgende afsnit vil vi se nærmere på, hvorfor man begynder til håndbold, samt forsøge 
at komme med forslag til, hvordan man kan få flere børn og unge til at vælge håndbold til, 
frem for de mange andre fritidsaktiviteter, der findes. 
 
Når man begynder til håndbold 
Langt størstedelen kommer i gang med at spille håndbold, fordi de kender nogen, der spil-
ler/har spillet håndbold:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: ”Hvordan kom du i gang med at spille håndbold? (du må sætte et kryds)”, spiller-survey 
 
Som det fremgår af ovenstående, angiver langt størstedelen, at de begyndte til håndbold, 
fordi de blev præsenteret for det af familiemedlemmer (37 pct.) eller venner/klasse-
kammerater (32 pct.) – eller udtrykt lidt anderledes: man spiller håndbold, fordi nogen i 
ens nære netværk introducerer én til sporten! En tendens, der bliver bekræftet i inter-
viewene med spillerne: 
 

”(I): Hvordan kom I i gang med at spille håndbold?  
 (1): Min mor har spillet håndbold, og så foreslog min mor, at jeg kunne star-
te til håndbold, fordi det jo er sådan en holdsport, hvor man skal spille sam-
men, og det syntes jeg var meget interessant. 
(2): Min moster har spillet håndbold i flere år. Og hun syntes, det var en god 
ide at jeg prøvede det, og så blev jeg bare ved med det og fik venner og sådan. 
(3): Jeg startede ude i Tårnby, og så flyttede jeg efterfølgende hertil. Det var 
håndbold, jeg havde lyst til. Min far har også gået til det. 
(4): Min veninde fra min klasse startede til det, og det kunne jeg også godt 
tænke mig. 
(5): Jeg stoppede til fodbold og så skulle jeg prøve noget andet. Så startede 
jeg til håndbold, fordi min mor også godt kunne lide det.” 
(Spillere, drenge og piger, 9-13 år) 
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Håndbold smitter! Syv ud af ti begynder til håndbold, fordi de møder andre, der har eller 
har haft berøring med håndboldmiljøet. Udfordringen er så blot, at den gruppe, der skal 
bære ”smitten” videre, bliver stadig mindre, hvilket meget let kan udvikle sig til en ”ond 
cirkel”, når det gælder rekruttering.  
 
Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, at der også er andre veje ind i håndbol-
den – én ud af fem har således selv taget kontakt til en håndboldklub! Der kan være flere 
faktorer, der har medvirket til at skabe interessen – f.eks. at man har stiftet bekendtskab 
med håndbold i skolens idrætstimer, eller at man er blevet eksponeret for håndbold via TV. 
Specielt når man kommer op i 4. kl. begynder man i vid udstrækning at vælge ”trygge” ak-
tiviteter – forstået som aktiviteter, man kender – og her kan det, at man kender spillet fra 
TV være en blandt flere faktorer, der gør, at man vælger håndbolden (Grube & Østergaard 
2013). 
 
Relativt få angiver at være blevet introduceret til håndbold gennem forskellige events og 
nye tiltag; kun 10,1 pct. angiver, at de fik kendskab til håndbold via en af disse aktiviteter: 
’Trille-Trolle’, Håndbold-fitness, skolestævne, Mini-aktiviteter, Beach-håndbold og Hånd-
bold Karavanen. Det begrænsede datagrundlag blandt spillerne gør det vanskeligt at sige 
noget præcist omkring effekten af events, men man skal være opmærksom på, at rekrutte-
ring af medlemmer uden for håndboldmiljøet i udgangspunktet i vid udstrækning handler 
om, at man over tid bliver fortrolig med såvel selve det at spille håndbold som den kultur, 
der er knyttet til håndboldmiljøet. Hermed også sagt, at events er gode til at introducere til 
håndbold, men det kræver et forholdsvist stærkt setup i forhold til opfølgning, hvis spillere 
uden noget forudgående kendskab til håndbold skal inkluderes i håndboldmiljøet! 
 
Håndbold er mere end bare håndbold! 
Flere forældre giver udtryk for, at de – efter at deres børn er begyndt at dyrke håndbold – 
er blevet bevidste om, at håndbolden indeholder en lang række kvaliteter, som rækker ud 
over selve håndboldspillet; for eksempel nævnes håndboldsspillets socialiserende rolle, at 
det udvikler deres børns evne til at samarbejde og at deres børn udvikler empati og forstå-
else for, at folk er forskellige. Flere af de interviewede forældre nævner, at de ligefrem er 
blevet overraskede over, at håndbolden rummer så mange kvaliteter og facetter, og at de 
ikke kendte til dette, inden deres børn begyndte til håndbold. En forælder beskriver her, 
hvad det betyder for hende, at hendes barn går til en holdsport fremfor en individuel 
idrætsaktivitet: 
 

”For os var det her med holdsporten vigtig, fordi vi begge har gået til ret ego-
istiske sportsgrene. Det er altså noget andet at være på et håndboldhold; fæl-
lesskabet og den rolle du får på banen. Der er nogle ting, du lærer, som du 
også kan bringe med dig uden for banen. Vi syntes, det var vigtigt, at hun og-
så prøvede det, fremfor bare at blive svømmer eller et eller andet … Også for-
di jeg selv kan huske fra da jeg var mindre, at det ikke var så nemt at negli-
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gere, at der altså var nogle, der ikke var så gode til at gribe. Vi syntes, det 
var vigtigt, at hun skulle lære, at der også er andre aspekter af sporten. Der 
er altså også noget læring i det.” 
(Mor til U12-spiller) 
 

Håndbold er altså mere end bare håndbold; det handler i høj grad om fælleskabet! Og det 
er ikke kun håndboldforældrene, der er opmærksomme på dette; også trænere, spillere og 
ikke mindst bestyrelsesmedlemmer er bevidste om, at håndbold ikke ’blot’ handler om at 
blive bedre til selve spillet. Flere bestyrelsesmedlemmer peger dog på, at klubberne er for 
dårlige til at formidle, hvad det egentlig er, håndbolden kan til eksempelvis forældre til 
potentielle nye håndboldspillere. To bestyrelsesmedlemmer beskriver det således: 
 

”(1): Det at være i en idrætsforening skaber ekstremt mange kompetencer. 
Holdsport gør, at du lærer at begå dig socialt, du får et andet netværk. Der er 
nogle faste rammer og nogle voksne mennesker, der tager sig af dig. 
(I): Er I gode nok til at komme ud med det budskab? 
(2): Nej, det synes jeg ikke. Men det er helt klart noget, vi vil. 
(2): Det projekt i København – der ville det da være oplagt, hvis man kunne 
gå ud og sige, at håndbolden kan det og det. Så kunne man bruge det til re-
kruttering. Selvfølgelig ville være oplagt at bruge ressourcer fra forbundet på 
det.” 
(Bestyrelsesmedlemmer) 

 
Der synes altså at være et behov for at såvel at italesætte som formidle håndboldens mange 
kvaliteter – noget der kan bruges til rekruttering af nye medlemmer. Klubberne angiver 
dog, at de har brug forbundets hjælp til at ’sælge’ håndboldens kvaliteter til nye potentielle 
medlemmer og deres forældre. 

 
Det er vanskeligt at være nybegynder og spille U14! 
Såvel bestyrelsesmedlemmer, trænere som forældre peger på, at det kan være vanskeligt at 
starte til håndbold i en sen alder, fordi der ikke findes hold til nybegyndere, når man først 
er fyldt 12 år. Et par forældre beskriver det således: 
 

”(1): De kunne godt tænke sig lidt mere niveauopdelt træning, for når man 
som jeres børn har spillet i 5-7 år, så er det meget svært at komme ind og væ-
re 12-13 år og være ny. Der er altså noget der, der er plads til at styrke. Hun 
har været ved at stoppe pga. det, men så ringede vi og snakkede med træne-
ren om det. Nu kører det lidt igen ... Det er også noget med at få skabt den til-
lid og få åbnet op. 
(2): Problemet er også, at der mangler sådan et begynder-hold, så du bliver 
jo bare kastet ind i det for fuld drøn! Det kan være hårdt og måske også lidt 
et chok.” 
(Mor til U14-spiller og Far til U14-spiller) 
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Det udelukker en gruppe af potentielle nye medlemmer, hvis der ikke findes begynder-
hold, der gør det muligt at være ’sen starter’. Børn og unge ’shopper’ i dag rundt blandt for-
skellige idrætsgrene, og det er derfor vigtigt, at det også i en ”sen” alder er muligt at opda-
ge, at det er håndbold, man gerne vil specialisere sig inden for. 
 
Samarbejde med SFO’er, skoler og lignende kan skabe øget interesse for håndbold 
Tre af klubberne, der medvirker i undersøgelse, samarbejder slet ikke med eksterne aktø-
rer – kun to klubber samarbejder systematisk med skoler og kun en enkelt klub samarbej-
der med fritidsklubber. Alligevel synes der at være et potentiale i sådanne samarbejder. I 
de få klubber, der inden for de sidste år har valgt at indlede samarbejde med skoler om 
initiativer som ’Håndbold Karavanen’ og skolehåndboldturneringer, angiver de, at de har 
oplevet en øget interesse efterfølgende. Og flere bestyrelsesmedlemmer nævner den nye 
skolereform som en mulighed for et endnu bredere samarbejde. I de tre klubber, hvor man 
ikke samarbejder med eksterne aktører, er argumentet ikke manglende vilje, men mang-
lende ressourcer; klubberne har brug for HRØ’s hjælp til at strukturere disse samarbejder. 
Et bestyrelsesmedlem beskriver det således: 
 

”Det, der kunne være rigtig fint, var, hvis HRØ hjalp med at strukturere de 
der skolehåndboldturneringer. Det er et kæmpe arbejde! Bare det at komme 
frem til, hvad det er for en lærer på skolen, du skal have fat i. Der er det eks-
tremt vigtigt, at man går ind og får fat i de rigtige; den rigtige lærer, den rig-
tige kontaktperson. Det gør det lidt lettere, når man først har fået fat i den 
rigtige lærer. Der kunne man godt forestille sig, at HRØ kunne strukturere 
det på en eller anden måde. Noget omkring det planlægningsmæssige; der 
kunne det være fedt, hvis HRØ lagde det i nogle faste rammer.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Også blandt trænerne betones vigtigheden af, at få promoveret håndbolden på skolerne – 
noget disse to trænere sætter ord på:  
 

”(I): Hvad synes I, at man som klub/forbund kan/bør gøre for at få 
flere interesserede i håndbold? 
(1): Det der ’Håndbold Karavanen’, fordi jeg tror bare, at der er mange, der 
ikke ved, hvad præcis det går ud på. Drengene tænker måske, at det er sådan 
en ’homo-sport’, og pigerne tænker måske sådan ’ej, så kommer man til skade 
…’ Det er jo ikke fordi, det er så slemt – det er faktisk rigtig sjovt. 
(2): Og så kunne man måske også gøre sådan, at vi som håndboldtrænere 
kunne komme ud i en idrætstime på skolerne, fordi jeg ved fra min egen dat-
ter, at de havde haft håndbold i skolen, og der var flere af vores piger fra 
klubben, der sagde, at det slet ikke havde noget med håndbold at gøre. Det er 
slet ikke det rigtige håndbold, de har! Jeg tror, der skal være et bedre samar-
bejde mellem klubberne og skolerne.” 
(Trænere for U12-piger) 
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Trænerne beskriver altså her, hvordan de oplever, at børn og unge egentlig ikke rigtig ken-
der til håndbold, og at det sjældent bliver spillet ”rigtigt” i idrætstimerne i skolen. Der er 
altså et behov for at præsentere det ’rigtige’ håndboldspil for nye potentielle medlemmer, 
så man derigennem kan opleve, hvad det egentlig vil sige at gå til håndbold. 
 
MEN hvis de mange gode intentioner omkring samarbejde med skolerne i form af vareta-
gelse af undervisningsfunktioner, skolestævner, SFO håndbold osv. skal blive til noget, 
kræver det, at klubberne tilføres ressourcer – og samstemmende peger klubberne på, at 
hvis satsningen skal lykkedes, kræver det, at HRØ er mere inde over samarbejdet med eks-
terne samarbejdspartnere!  

Opsummering 
 

Langt størstedelen af børn og unge begynder til håndbold, fordi nogle i deres nære 
netværk har introduceret dem til sporten. Derfor bliver håndboldklubberne ekstra 
sårbare, når der er færre håndboldspillere til at rekruttere flere spillere. Samtidig sy-
nes der at være et behov for, at promovere håndboldens mange kvaliteter overfor de 
børn og unge og deres forældre, der ikke er ’håndboldvante’. Samarbejder med sko-
ler, SFO’er m.fl. kan i den forbindelse medvirke til at få skabt den første interesse for 
håndboldspillet, men hvis det skal blive til mere end blot de ”gode” intentioner, ople-
ves et behov for, at der tilføres ressourcer udefra! 
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Hvordan kommer man i mål med rekruttering af spillere? 
 
Kan man gøre håndbold interessant for den ikke-håndboldvante målgruppe? 
Håndboldklubberne siger det selv; håndbold skaber ekstremt mange kompetencer – 
både socialt og læringsmæssigt! Hvordan kan man som forbund og foreninger blive 
bedre til at ’sælge’ håndboldens kvaliteter – måske særligt for de børn/unge og deres 
forældre, der ikke har kendskab til håndboldmiljøet? Er der brug for fælles initiati-
ver, hvor man sammen arbejder med at italesætte og formidle håndbolden på en må-
de, der gør, at flere ønsker at være en del af historien? 
 
Hvordan kan man gøre det muligt at være sen starter? 
Det er vanskeligt som nybegynder at starte på et hold med spillere, der har spillet i 5-
7 år, og det kan hurtigt gøre, at man mister modet og stopper igen. Hvordan kan man 
lave attraktive hold for dem, der først finder ud af i en sen alder, at de gerne vil spille 
håndbold?  

 
Systematisk samarbejde med SFO, skoler osv. 
Hvordan kan man som håndboldklub samarbejde med den lokale skole eller SFO, og 
derved få skabt en øget opmærksomhed om håndbold? Et enkeltstående event er 
sjældent nok til at få børn til at vælge en ny idræt til, men et struktureret forløb over 
nogle måneder i den lokale SFO, hvor der er en ”træner” – som godt kan være en U18-
spiller, der går i 2.g og som har brug for nogle lommepenge – vil betyde, at der er flere 
børn, som seriøst vil overveje, om det ikke er håndbold, de skal spille! Er det en reali-
stisk model i klubberne? 
 
Timing er vigtig! 
Man skal være opmærksom på, at det er noget ”lettere” at rekruttere spillere i 1-3. 
klasse, end det er i 4. klasse! Her er de gået ind i en ny fase af deres liv, hvor det bety-
der rigtig meget, hvad deres venner gør, og man vælger i vid udstrækning de trygge 
”arenaer”, og håndbold er ikke en tryg arena, hvis man ikke har prøvet det før! (Gru-
be & Østergaard 2008). En medlemsfremgang på 1200 børnemedlemmer kræver så-
ledes en meget markant satsning på specielt målgruppen ”0-3.kl”, fordi det er i denne 
gruppe, at der er den største åbenhed i forhold til at gå i gang med nye aktiviteter! 
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5. Når håndbold er det bedste man ved!  
     – Perspektiver på det gode trænings- og klubmiljø 
 
Inden for idrætsverden oplever man ofte, at trænere og ledere har fokus på en række eks-
terne faktorer, når de skal forklare, hvorfor det er svært at holde på unge – konkurrencen 
fra fitnesscentre, lektier, kærester, fester osv., men reelt er det sådan, at indtil at spillerne 
begynder på en ungdomsuddannelse, er det reelt kun ”eksterne” forhold som flytning, spe-
cialisering og skader – som vel kun til dels kan kaldes en ”ekstern” faktor – der har betyd-
ning i forhold til frafald! 
 
Fastholdelse indtil ungdomsuddannelserne handler nemlig i høj grad om kvaliteten i træ-
ningen, relationen til trænere og de øvrige spillere, ”oplevelser”, klubmiljø, muligheden for 
at blive matched m.v.    
 
I forsøget på at blive klogere på, hvad der kendetegner det gode træningsmiljø, bad vi spil-
lere prioritere, hvad de lægger mest vægt på i forbindelse med deltagelse i træningen – og 
spillernes ”top 3” ser således ud: 
 

1. At jeg udvikler mig/bliver bedre til håndbold  
2. At vi har det godt med hinanden  
3. At der er god kvalitet i træningen  

 
For spillerne er det vigtigt, at man bliver bedre; man går ikke bare til håndbold for sjov, 
men man vil gerne føle, at man udvikler sig. Desuden skal man have det godt socialt, og så 
skal træningen have kvalitet; for eksempel ved at der er nogle dygtige trænere. 
 
Der er generelt stor tilfredshed blandt de børn og unge, der spiller håndbold. Kun 7,8 pct. 
overvejer pt. at stoppe til håndbold og hele 94,8 pct. angiver, at de også tror, at de spiller 
håndbold om et år. Men hvad er det egentlig, der gør håndbold så fantastisk? Det vil vi se 
nærmere på i nedenstående afsnit. 
 
Man går til håndbold for at blive bedre! 
Hvorfor gider man komme til træning, når man går til håndbold? Spillerne er ikke i tvivl! 
På spørgsmålet ”Hvorfor kommer du til træning?” svarer de følgende: 
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Figur 6: ” Hvorfor kommer du til træning? (du må sætte et kryds)”, spiller-survey 
 
Som det fremgår af ovenstående, angiver hele 75,9 pct., at de kommer til træning, fordi de 
gerne vil blive bedre. Faktisk så svarer næsten halvdelen af spillerne (44,6 pct.) endda dét 
”At jeg bliver bedre og bedre” som det bedste ved det at spille håndbold. Dette bliver desu-
den bekræftet af interviewene med flere af spillerne: 
 

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler os – både personligt og som et hold. 
At når vi får sat nogle mål, at vi så også når målene. Det gør det sjovt at dyr-
ke motion.” 
(Spiller, U18-pige, har spillet håndbold i 7 år) 

 
Og trænerne er bevidste om, at udvikling er med til at fastholde spillere. 37,4 pct. af træ-
nerne angiver, at deres fokus på fastholdelse i hverdagen består primært i, ”at de har fokus 
på den enkeltes spillers udvikling”.  
 
Børn og unge er vilde med at træne! 
Ovenstående hænger ganske godt sammen med spillernes syn på træning; man skal nemlig 
træne for at blive bedre! Og håndboldspillere elsker at træne – de fleste vil faktisk gerne 
træne mere, end de allerede gør. Størstedelen (45,5 pct.) af spillerne træner 2 gange om 
ugen, men til spørgsmålet ”Hvis du kunne bestemme, hvor mange gange skulle I så træne 
hver uge?” svarer 40,5 pct., at de gerne vil træne 3 gange om ugen, mens 29,2 pct. angiver, 
at de gerne vil træne mere end 3 gange om ugen. 
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En god træning er ifølge spillerne kendetegnet ved at 1) træningen er seriøs, 2) at man 
kommer i god form (at træningen er hård) og 3) at man lærer noget nyt. Tre spillere be-
skriver det således: 
 

”(I): Hvad kendertegner en god træning? 
(1): Når det har været hårdt. Hvis man kan mærke det bagefter, så er det 
godt. Så ved man, at man har lavet noget. Jeg synes bare, det er en god for-
nemmelse, at man er kørt helt færdig. 
(2): Jeg synes, det er en god træning, hvis jeg har haft succes. Hvis jeg føler, 
at jeg har lært noget nyt. Og så også, hvis man føler, at man er blevet brugt, 
og at man har ydet noget. Det giver altid et boost, hvis træneren ser, at man 
har gjort noget godt, men tit så kan man også selv mærke, hvis man har suc-
ces; hvis der er en finte eller noget, man længe har øvet sig på, som endelig 
lykkes. 
(3): Når det er individuel træning, og man prøver noget nyt – og når man 
måske bliver presset til at gøre noget nyt. At man får at vide, hvad man gør 
rigtigt, og hvad man gør forkert.” 
(U18-piger og U16-dreng) 

 
En god træning handler altså om, at man bliver udfordret – både fysisk og teknisk – og at 
man oplever succes i form af at man lykkes med noget eller at man lærer noget nyt. 
 
Børn og unge, der spiller håndbold, er vilde med håndbold – de vil gerne træne mere og 
helst også spille flere kampe. Selv om 81,7 pct. angiver, at de ofte spiller kampe imod andre 
hold eller andre klubber, ville størstedelen (78,0 pct.) gerne spille flere kampe imod andre 
hold eller andre klubber, end de gør nu.  
 
Trænerne skal være dygtige! 
Trænerne er yderst bevidste om, hvad det er, børn og unge vil have, når de går til hånd-
bold. På trænernes top 3 over, hvad der er vigtigt i forbindelse med deres funktion som 
træner, svarer de: 
 

1. At børnene får nogle gode oplevelser (92,3 pct. svarer ”i høj grad”) 
2. At skabe et godt fællesskab på holdet (82,1 pct. svarer ”i høj grad”) 
3. At den enkelte spiller oplever at blive bedre (71,8 pct. svarer ”i høj grad”) 

 
Ovenstående bliver vægtet langt højere end ”At vi vinder kampe”, ”At give spillerne kom-
petencer, som de også kan bruge udenfor banen” og ”At træningen er sjov”, hvilket stem-
mer ganske godt overens med, hvad spillerne lægger mest vægt på i forbindelse med delta-
gelse i træningen. Af de mange trænerinterviews fremgår det desuden, at spillerne efter-
spørger kvalitet i træningen – noget som trænerne er meget opmærksomme på at skabe: 

 
”(1): Man skal være super engageret! De kan mærke med det samme, hvis ik-
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ke du er på. Man skal virkelig ville dem! Ellers kan de mærke det, og så smut-
ter de. 
(2): De forventer, det er sat i ramme og det er struktureret, og du er klar, når 
du går på! 
(3): Det er supervigtigt med strukturerne, fordi det stiller de også spørgs-
målstegn ved, selv nede i de yngre rækker. Det skal du jo kunne svare på! El-
lers smutter de bare …” 
(Trænere for U14- og U18-drenge) 

 
Set fra et trænersynspunkt er engagerede og forberedte trænere er altså afgørende for, at 
fastholde spillerne. Spillerne er yderst kvalitetsbevidste, og kan de mærke, at træneren 
egentlig ikke gider at være der, mister de også selv interessen. 
 
Den gode træner er en voksen-ven! – et spillerperspektiv  
Ifølge spillerne er en dygtig træner kendetegnet ved følgende (mulighed for at sætte tre 
krydser ved 10 mulige kategorier) – spillernes top 3: 
 

1. Han/hun skal kunne lære fra sig  
2. Han/hun formår at skabe sammenhold mellem os spillere  
3. Der er variation i træningens indhold  

 
En god træner er således karakteriseret ved evnen til at skabe gode læringsrum, som bl.a. 
er kendetegnet ved god variation samt evnen til at få sammenholdet til at fungere. I inter-
viewene fremgår det desuden, at en god træner er en, der brænder for det, og at det er en 
med god forståelse for spillet. En god træner skal desuden både kunne være seriøs og sjov, 
og så skal de kunne snakke om andet end håndbold. Fire piger beskriver her, hvad de me-
ner kendetegner en dygtig træner: 
 

”(1): En der både kan være sjov og tage det seriøst. Og ikke være alt for 
streng. En der roser én. 
(2): Det må også godt være en træner, der laver sjov, og en der også interes-
serer sig for én privat. De skal selvfølgelig være hårde under træningen, men 
vi skal også kunne hygge med dem. 
(3): Ja, det skal ligesom være sådan en voksen-ven – man kan ikke sige fami-
lie, men man skal være knyttet sammen til dem på en eller anden måde. 
(1): Ja, så man også kan snakke med dem om andet end håndbold. 
(2): Vores trænere sidder også og kigger på drenge med os, når vi er ude til 
cup; argh… Han er da sød! (griner). Det hjælper at komme til stævner med 
dem, fordi man ser dem på en anden måde, end når man bare er i en hånd-
boldhal. 
(4): Ja, det er også vigtigt at ens træner kender ens grænser – fordi så ved de 
sådan, at det her bliver for meget for denne her person, eller hende her kan 
jeg godt presse noget mere. Når de siger sådan ’du kan godt’, så bliver man 
også selv lidt mere motiveret. Og så ved man, at de mener det, fordi de ken-
der én.” 
(U12-pige, U14-piger og U16-pige) 
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Som det fremgår af ovenstående, skal en dygtig træner altså kunne meget mere end at være 
en dygtig træner på banen. For spillerne er det betydningsfuldt, at en træner også kan 
snakke om drenge og agere på spillernes niveau uden for banen; som U12-spilleren her 
beskriver: den gode træner er en voksen-ven! 
 
Den gode træner – et forældreperspektiv  
For forældrene er det vigtigt med en træner, der har øje for alle spillere og kan udfordre 
spillerne på hvert deres niveau. Desuden foretrækker forældrene engagerede, pædagogiske 
og konstruktive trænere, som ikke råber eller skælder ud, men som samtidig formår at sæt-
te sig i respekt overfor spillerne. Flere nævner derudover at en træner skal kunne involvere 
alle – også forældrene – og være god til at uddelegere opgaver som tøjvask, indkøb af frugt 
osv. Tillid bliver ydermere vægtet højt. Nogle forældre beskriver det således: 

 
”(1): De skal kunne læse deres spillere, og vide hver eneste spillers behov. 
Man skal være lidt psykolog også; nogle kan tåle at man snakker hårdt til 
dem, andre skal have det lidt mere blidt. Det er en balancegang 
(2): For min søn betyder det at der er nogle lidt drengerøvs-drenge, der ikke 
er på min alder. Nogle der kan lave sjov. 
(3): Ja, og tillid. Det handler også om ting uden for håndboldbanen. Men det 
handler også om at man kan udvikle dem. Også at man tager til nogle stæv-
ner, hvor alle kan være med. Det giver noget fællesbånd.” 
(Fædre til U14-drenge og Far til U16-pige) 

 
Det kræver altså sit at være håndboldtræner! Både forældre og spillere har store krav til, 
hvad en træner skal kunne, og det spænder vidt lige fra pædagogisk og social forståelse til 
en håndboldmæssig faglighed. 
 
 
Håndbold = fællesskab – men kommer det af sig selv? 
Tidligere undersøgelser har vist, at børn og unge oftest tiltrækkes af fritidsaktiviteter, som 
fremstår spændende og af dynamiske trænere m.v., men at det på sigt er relationerne, der 
fastholder dem i en fritidsaktivitet – specielt i de perioder, hvor man overvejer, om det ikke 
snart er tid til at gå i gang med en ny aktivitet (Østergaard, 2007). Netop vigtigheden af 
relationerne beskriver denne træner, som selv er tidligere spiller: 
 

”Jeg tror også, det handler om, at hvis man har nogle sociale relationer til 
håndbold, som man ikke kan undvære, så bliver det også sværere at holde op. 
For mig, når jeg tænker tilbage på min spillertid og dem der er blevet ved, så 
handler det om, at der var nogle mennesker, man gerne ville blive ved med at 
se.” 
(Træner for U8) 

 
Sagt med andre ord: det er relationerne, der fastholder spillerne! Det er derfor vigtigt, at 
man som klub forsøger at skabe nogle rammer for, at de sociale relationer kan udfolde sig 
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og blive endnu stærkere, f.eks. ved at afholde sociale arrangementer, som ikke nødvendig-
vis har noget med håndbold at gøre.  
Til spørgsmålet ”Hvad forstår du ved en god håndboldklub” bliver svarmuligheden ”At de 
forskellige hold bakker hinanden op (f.eks. ser hinandens kampe)” vægtet højest blandt 
spillerne. Og at det sociale betyder meget for det gode håndboldmiljø bekræftes i inter-
viewene med både spillere, forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer. Også spillerne i 
eliteklubberne vægter det sociale sammenhold højt: 
 

”(I): Hvad kendetegner et godt klubmiljø?  
(1): Sociale arrangementer – både uden og inden for håndbold. Vi har f.eks. 
afslutningsfesten og julefrokost. Det giver en følelse af en klub – at vi er en 
enhed. 
(2): Jeg er ude og se de andres kampe. 
(I): Hvad gør de sociale arrangementer for holdet? 
(2): Man lærer nok hinanden lidt bedre at kende. Det gør, at det er rart at 
være her. Og det kan så også gøre, at det bliver nemmere at spille sammen på 
banen. 
(3): Vi har haft overnatninger i vores klubhus tidligere. Og tit når vi tager af 
sted til stævner, så ser vi, om der ikke er mulighed for, at vi kan overnatte 
sammen.” 
(U16-drenge og U18-pige) 

 
Som en af disse spillere påpeger, så handler de sociale relationer altså ikke bare om, at 
man har det godt sammen uden for banen, men også at man fungerer godt sammen inden 
for stregerne. Der kan således være både sociale og håndboldmæssige fordele ved at priori-
tere sociale arrangementer. 
 
Det ”sociale” står også højt på dagsordenen hos såvel forældre som bestyrelsesformænde-
ne. Blandt de klubber, der har en fastholdelsesstrategi, bliver følgende tiltag flest gange 
nævnt som en del af strategien i klubben: 
 

1. Vi har fokus på vigtigheden af afholdelse af sociale arrangementer 
2. Vi har fokus på vigtigheden af arrangementer på tværs af hold/alder/køn  
3. Vi prioriterer at tage til stævner m.v. 

 
Sammenholder man de mange interviews, synes der at tegne sig et billede af det gode 
klubmiljø – både forældre, trænere, spillere og bestyrelsesmedlemmer mener i høj grad, at 
det gode klubmiljø bliver skabt gennem tiltag uden for banen; eksempelvis ture, overnat-
ninger, stævner, sociale arrangementer og ikke mindst af arrangementer på tværs af 
hold/alder.  
 
Nedslidte faciliteter nævnes ikke af spillerne som noget problem, men det er noget, både 
trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer ofte nævner. Adgang til klublokaler/cafeterier 
synes derimod at spille en afgørende rolle i forhold til, om spillerne ’hænger ud’ i klubben 
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før/efter træning, og har derfor stor betydning for spillernes ’klubfølelse’. Et bestyrelses-
medlem genkender dette behov blandt spillerne: 

 
”(I): Hvad kendetegner et godt klubmiljø?  
(1): At der er et klubmiljø! Altså forstået på den måde, at det ikke er et fit-
nesscenter; du kommer ikke bare til timen. Det er mere; kom og vær en del af 
familien! Der er plads til alle. Et godt klubmiljø er, hvor du har lyst til at tage 
herned, selv om du ikke nødvendigvis træner. Eller du bliver hængende efter 
træning. Der er ingen tvivl om, at det er relationerne, der skaber det! Det er 
det, der gør, at man lige bliver et par timer ekstra. Ved at sætte rammerne 
for at man kan møde hinanden og styrke de der relationer, så kommer mu-
ligheden.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Det handler altså om at få skabt et miljø, hvor man ikke bare kommer for at spille hånd-
bold, men hvor man også har lyst til være selv om man ikke træner. Fællesskabet og det 
gode klubmiljø bliver dog ikke skabt af sig selv. I de klubber, der har en god klubkultur og 
nogle stærke fællesskabsbånd peger de selv på, at ’opskriften’ er sociale arrangementer på 
tværs af alle hold. Derved bliver rammerne sat for, at alle i klubben lærer hinanden ar ken-
de. 
 
Håndbold = mobbefri zone? 
Særligt for forældrene betyder det noget, at der er et godt miljø i deres barns håndbold-
klub. Tre ud af otte håndboldklubber har formuleret en trivsels-/mobbepolitik, men kun 
11,6 pct. af forældrene kender til klubbens trivsels/-mobbepolitik. Samtidig angiver stør-
stedelen (87,9 pct.) af forældrene, at de ville ønske, at deres barns håndboldklub havde en 
trivsels-/mobbepolitik. 
 
Både forældre og spillere synes dog at være glade for miljøet i håndboldklubben. Således 
90,3 pct. af forældrene, at de er tilfredse med miljøet i håndboldklubben. Spillerne svarer 
følgende om sammenholdet på deres eget hold: 
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Figur 5: ” Hvordan er sammenholdet på det hold, du spiller på? (du må sætte to krydser)?”, spiller-survey 
 
Størstedelen af spillerne angiver altså, at sammenholdet på deres hold er kendetegnet ved 
at de ”har det supergodt sammen til træning” og at de ”kan snakke med hinanden om an-
det end håndbold”.  
 
Tilfredsheden med miljøet kom ligeledes til udtryk i de mange interviews, hvor flere spille-
re beskriver, hvordan der er færre drillerier og mindre mobning end i eksempelvis skolen, 
fordi ”man ser hinanden fra en anden vinkel”, ”man er søde mod hinanden – også når 
man ikke kender hinanden”, ”man godt kan lide at lave de samme ting – det binder os 
sammen” og ”fordi man interesserer sig for det samme.”  
Trænerne er også meget bevidste om at forsøge at skabe en mobbefri klub, blandt ved at 
have nu-tolerance over for mobning: 

 
”(1): Hvis der er nogen, der mobber på mit hold, så bliver de smidt hjem, for 
det gider jeg ikke finde mig i! Der er nul-tolerance på mit hold – det synes jeg 
ikke er i orden! 
(I): Hvorfor er miljøet bedre til håndbold end i skolen? 
(1): Fordi de går til noget, de godt kan lide – det er en interesse jo! De kan 
måske være lidt mere sig selv herovre. 
(2): Der er også givet nogle rammer for samarbejde; man bliver nødt til at 
interagere ordentligt med hinanden, for man skal altså spille en håndbold-
kamp sammen. På den måde er det anderledes i skolen. 
(1): Man har også noget at være fælles om; alle vil det samme.” 
(Trænere for U14) 

 
I de klubber, der har medvirket i denne undersøgelse, synes miljøet altså at være rigtig 
godt. Til trods for at størstedelen af klubberne ikke har formuleret en decideret trivsels-
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/mobbepolitik, er det lykkedes de enkelte trænere og holdledere at etablere nogle miljøer, 
hvor mobning ikke accepteres. 
 
Når man spørger forældre om, hvad der vigtigt, når deres børn skal gå til noget, er ”trivsel” 
i ”top 2” – og noget kunne tyde på, at håndboldklubberne i København er idrætsmiljøer, 
hvor børn og unge ”trives”, hvilket potentielt er et vigtigt element i en rekrutteringsstrate-
gi, der har såvel potentielle spillere som deres forældre som målgruppe! 
 
 

 
  

Opsummering 
 

Både børn og forældre efterspørger kvalitet i håndboldtræningen. Trivsel og tryghed, 
dygtige trænere, at man udvikler sig og lærer noget, og at der er sociale relationer 
både på holdet og på tværs af årgangene i klubben er alle sammen faktorer, der gør, 
at børn og unge synes, det er sjovt og attraktivt at gå til håndbold, og som gør, at de 
fortsætter år efter år. 
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Hvordan kan man blive endnu bedre? 
 
De spillere, der går til håndbold, er tydeligvis meget tilfredse, men når en 
stor del af de spillere alligevel vælger stoppe, må man se på, hvordan man 
kan blive endnu bedre … 
 
Hvordan sikrer man det gode trænings- og klubmiljø? 
Nærmest enslydende fra både bestyrelse, forældre, trænere og spillere lyder 
det, at det gode træning- og klubmiljø bliver skabt gennem sociale arrange-
menter på tværs af hold/årgange. De klubber, der ikke har adgang til klub-
lokaler/cafeterier, peger dog på, at det kan være vanskeligt at få skabt en 
’klubfølelse’ og et godt trænings- og klubmiljø. Hvordan kan man gøre det 
lettere for de mindre klubber uden faciliteter til sociale arrangementer? 
Kunne det f.eks. give mening at lade nogle af holdene begynde i ferierne, 
hvor der ofte er mere haltid til rådighed, så man havde tid til at spille kampe 
på tværs af hold og lave andre ’sammenrystende’ aktiviteter for spillerne, 
snakke med forældre til spillere osv.? 
 
Er det muligt at øge træningsfrekvensen? 
Spillerne vil gerne være bedre og vil derfor gerne trænere mere – og under-
søgelser peger på, at de idrætter, der har den laveste træningsfrekvens, har 
det største frafald – bl.a. som følge af den manglende progression. Er det 
muligt, at man med afsæt i denne viden kan arbejde med at øge trænings-
frekvensen – enten ved at optimere på hvordan man udnytter de nuværende 
faciliteter, træner på ”alternative” tidspunkter og steder eller indgå strategi-
ske alliancer med andre idrætter, der kan medvirke til at understøtte ”hold-
projektet” – f.eks. gymnastik?  
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6. Hvorfor stopper børn og unge til håndbold? 
 
Spillerne har svært ved at forestille sig at stoppe med at spille håndbold, når man spørger 
dem direkte. ’Tvinger’ man dem alligevel til at svare på spørgsmålet, indikerer såvel survey 
som interviews, at skader, stigende lektiemængde og ønsket om mere tid sammen med 
venner er væsentlige faktorer, men som det fremgår af nedenstående figur, angiver spiller-
ne, at det sandsynligvis vil være nogle andre ting, der gør, at det ville overveje at stoppe 
med håndbold – se nedenstående figur: 

 
Figur 7: ”Hvad kunne gøre, at du holdt op med at gå til håndbold i en klub?”, spiller-survey 
 
 
For spillerne er et evt. ”håndboldstop” knyttet til trivsel på holdet samt manglende seriøsi-
tet og udvikling – med andre ord faktorer, der i vid udstrækning er koblet til ”kvaliteten” af 
det produkt, de oplever i håndboldklubben.  
 
Der er imidlertid forskel på, hvad spillerne forestiller sig kunne gøre, at de stopper – og så 
hvad formændene konkret oplever. Spørger man bestyrelsesformændene om, hvad de op-
lever, er den primære årsag til, at håndboldspillere stopper, svarer de (top 3): 
 

1. Fordi de er pressede på tid pga. af stigende lektiemængde, erhvervsarbejde, fester 
m.v.  

2. Fordi faciliteterne er for dårlige  
3. Fordi de er blevet håndboldtrætte 
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Noget tyder således på, at perspektivet på ”frafald” fra håndbold er noget forskelligt af-
hængigt af, at man oplever det fra hhv. spiller- eller klubsynspunkt! 
 
I det kommende afsnit vil vi forsøge at blive klogere på – med afsæt i en række interviews 
med spillere, der er stoppet –hvorfor børn og unge stopper til håndbold. 
 
”Oprykning” kan betyde farvel til håndbold 
Som tidligere nævnt, er det ofte relationerne, der fastholder børn og unge i en idrætsaktivi-
tet, og risikoen for frafald er dermed også størst, når fællesskabet er i opbrud (Østergaard, 
2007). Opbrud i fællesskabet er som oftest knyttet til trænerens selektion og det faktum, at 
spillerne hvert år oplever ,at fællesskabet ”smuldrer”, fordi halvdelen af holdet rykker op 
og i stedet bliver erstattet af nogle, som man i udgangspunkt ikke kender specielt godt. Et 
par fædre beskriver det således: 
 

”(1): Noget af det, der er sværest, det er de der to år, hvor man rykker. Man 
har spillet på et hold, og så er det måske halvdelen, der forsvinder. Det giver 
lidt støj, at man rykker to års hak. Så bliver man rigtig gode venner med 
dem, og så rykker de største efter et år. 
(2): Ja, det giver mere tryghed, hvis man havde alle årgange.” 
(Fædre til U14- og U16-spiller) 

 
Flere spillere bekræfter denne tendens, blandt andet denne spiller, som valgte at stoppe 
efter 4 år med håndbold, da hun rykkede fra U12 til U14: 
 

”Jeg stoppede, fordi jeg syntes, det ændrede sig meget, da jeg kom op på U14; 
jeg skulle spille med nogle nye spillere … Jeg savnede dem, jeg spillede med 
på U12.” 
(Tidligere spiller, 13 år, spillede håndbold i 4 år) 

 
Fastholdelse og tryghed hænger i høj grad sammen – og i en periode, hvor der sker mange 
andre ting i ens liv, kan opbrud i ens håndboldfællesskab være det, der gør, at man stop-
per!  
 
Når kroppen siger fra 
Det er vanskeligt at få et præcist billede af, hvor mange spillere der stopper som følge af 
skader, men i interviewene stødte vi på nogle stykker – og hørte om endnu flere. Og i lig-
hed med nedenstående spiller, så er de fleste ærgerlige over at være stoppet, og kan godt 
forestille sig at vende tilbage til håndbold en dag: 
 

”(1): Jeg stoppede til håndbold, fordi jeg har nogle rygproblemer, så jeg kun-
ne ikke spille. Det generede mig så meget. Både mens og bagefter. 
(I): Snakkede du med nogen om de her overvejelser? 
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(1): Jeg snakkede med min træner, og så snakkede jeg med mine forældre. De 
sagde, at hvis jeg ikke kan spille, så må jeg enten holde en pause eller stoppe. 
Jeg tænkte, at jeg ville gerne holde en pause, men jeg har stadig rygproble-
mer, så jeg kan stadig ikke starte. 
Kunne klubben have gjort noget? 
(1): Nej. 
(I): Hvis dine rygproblemer holdt op, ville du så starte igen? 
(1): Det kunne godt være.” 
(Tidligere spiller, 13 år, spillede håndbold i 1 år) 

 
Det kan dog være vanskeligt at komme tilbage efter en længere skadesperiode, fordi man 
ofte vil føle, at man ikke længere er på niveau med ens tidligere holdkammerater – noget 
der kan betyde, at man definitivt stopper med at spille håndbold. 
 
Når spillernes niveau ikke matcher det hold, de er tilknyttet 
Spiller man på et hold med alt for store niveauforskelle, er det let at føle sig ”overset” af 
træneren – noget denne U18-spiller sætter ord på:  
 

”(I): Hvad kan dine trænere gøre bedre? 
(1): Måske skal de være sådan lidt bedre til at se alle spillerne, og også udvik-
le på dem, der ikke er lige så langt fremme som de allerbedste. Altså, det er jo 
fordi, de gerne vil gøre deres 1. hold så godt som muligt, men jeg tror også 
nogle gange, de mindre gode spillere på holdet kan føle sig overset, og måske 
gerne vil have lidt mere uddybet træning. 
(I): Kan det gøre at man stopper til håndbold? 
(1): Det tror jeg godt, hvis det fortsætter. Hvis det ikke bliver delt op i hold, og 
man ikke kommer til at træne med nogle på sit eget niveau, og hvis man ikke 
får en træner, der ser én.” 
(U18-pige) 

 
Hun efterspørger at træne med nogle på hendes eget niveau – og noget tyder på, at ”for 
stor niveauforskel” er en generel udfordring i klubberne. En stor andel af spillerne – 43,3 
pct.  – svarer nemlig, at det der ikke fungerer på det hold, de aktuelt spiller på, fordi ”spil-
lerne på holdet er på meget forskellige niveauer”. Også trænerne er bevidste om denne 
problemstilling; til spørgsmålet ”Hvad oplever du aktuelt som din største udfordring som 
træner?” svarer flest trænere (37,7 pct.) ”at niveauforskellen internt på holdet er for stor”. 
 
Omvendt vurderer størstedelen (83,0 pct.) af forældrene, at ”niveauet i træningen er fint i 
forhold til mit barns kompetencer” og 69,2 pct. at ”der er god progression/fremgang i 
træningen (sværhedsgraden stiger i takt med at mit barn bliver bedre)”. Dette peger på, 
at der ikke er sammenhæng mellem det, forældrene tror, og det, som spillere og trænere 
oplever – hvilket blot indikerer, at der er nogle ting, det giver mening at spørge forældre 
om, og andet, hvor man skal spørge dem, der har skoene og harpiksen på. 
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Det er generelt vanskeligt at få en god balance mellem ”elite” og bredde i små idrætsmiljøer 
som håndbold pt. har karakter af at være i København. Antallet af ”elitespillere” er langt 
hen af vejen status quo – de klubber, der orienterer sig mod elite, har deres 1.hold – men 
hvis håndbolden i København skal vokse, kræver det et markant fokus på børne- og bred-
deungdomshåndbold. Udfordringen er, at regelsæt ofte er skruet sammen for at ”regulere” 
forholdet mellem de forskellige eliteklubber i forhold til f.eks. aldersinddelinger, dispensa-
tioner m.v. – men hvis man gerne vil stimulere breddemiljøerne, er man måske nødt til at 
lempe lidt i regelsættene. Blandt klubberne efterspørges der højere grad af fleksibilitet i 
forhold til aldersdispensationer – og man skal også være opmærksom på, at spillerne i ud-
gangspunkt ikke primært efterspørger spillere på deres egen alder, men spillere på deres 
eget niveau! Hvis man som 13-14-årig oplever, at håndbold er en fantastisk idræt – som 
man blot er kommet lidt for sent i gang med og derfor er 800 timers træning bagud – går 
det i udgangspunkt ikke så meget, at dem jeg spiller med, er lidt yngre eller ældre. Det vig-
tige er, at de har et niveau, der gør, at jeg ikke falder igennem, hvilket er et helt grundlæg-
gende kriterie, når man som ung dyrker holdidræt! (Henningsen & Østergaard 2010).  
 
Det handler kun om at vinde! 
En gruppe af de spillere, der har valgt at stoppe, angiver, at årsagen til at de er stoppet med 
håndbold primært hænger sammen med, at de har været tilknyttet hold, hvor det vigtigste 
var at vinde og hvor træningen har været kendetegnet ved at være for ”for hård” og ”for 
seriøs”.  
Denne oplevelse er ikke kun forbeholdt dem, der er stoppet – også blandt dem, der stadig-
væk er aktive, mødte vi spillere, der var gode til at sætte ord på, hvad der er den primære 
”drivkraft” på holdet – f.eks. denne U14-spiller:  
 

”(I): Hvad er det dårligste ved håndbold? 
(1): Det virker som om, det kun handler om at vinde. Jeg tror, at grunden til at så 
mange stopper er, at det bliver seriøst; hvis alle på holdet ikke vil det samme. Man 
kan stadig godt have et hold, hvor det er seriøst, men så skal man også lave noget 
uden for banen, så folk gider blive. Der er mange, som ikke har været helt vildt gode 
på mit hold, som er faldet fra, fordi de syntes presset har været for stort. Man skal 
give lidt mere luft til spillerne.” 
(U14-dreng) 

 
Denne spiller – som spiller på forholdsvist seriøst niveau – kan sagtens sætte sig ind i an-
dre spilleres oplevelse af, hvordan det er at gå til håndbold, hvis man enten ikke er på ni-
veau med de øvrige – eller ikke er nær så dedikeret – og for ham er det ikke noget problem, 
at man skal rumme disse forskelligheder på et hold. 
 
De fleste af de tidligere spillere, vi interviewede, havde ikke snakket med deres trænere om 
’problemet’ – uanset om det handlede om manglende niveau, oplevelsen af at blive overset 
m.v. – men fortæller først træneren om det, når de har taget beslutningen om at stoppe.  
I stedet for drøfter man det med venner og især forældre. En mor beskriver her, hvordan 
hun – efter at datteren havde fortalt om sine overvejelser – valgte at konfrontere trænerne 
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med datterens oplevelser, men uden at de reagerede, hvorfor hendes datter til sidst valgte 
at stoppe: 
  

”(1): Hun stoppede simpelthen, fordi at hvis man ikke var rigtig, rigtig dyg-
tig, så kunne man sidde på bænken. Og så blev ens forældre sådan set kun 
brugt, fordi de havde bil til at køre til udekampe. 
(I): Og det sociale? 
(1): Hun var faktisk okay glad for det sociale, hvis ikke det var trænerne, som 
bestemte så meget af det. 
(I): Snakkede I med nogen om jeres overvejelser om at stoppe? 
(1): Ja. Jeg skrev simpelthen til træneren, hvorfor hun overvejede at stoppe 
og fik sådan set bare at vide, at så måtte vi have held og lykke fremover. Så 
gad jeg ikke konversere mere om det. Det virkede lidt som om, at de var lige-
glade. 
(I): Hvad kunne klubben have gjort anderledes, for at I skulle have 
fortsat? 
(1): Jeg tror, at de kunne have valgt ved at hjælpe pigerne ud fra den alder, 
som de havde i stedet for at skælde for meget ud over, at de ikke kunne finde 
ud af tingene første gang. Og give nogle af de spillere, som måske ikke lige 
var topprofessionelle en chance for at spille hjemmekampe og ikke kun ude-
kampe, hvor deres forældre kunne køre bilen.” 
(Mor til tidligere spiller på 14 år, som spillede håndbold i halvandet år) 

 
Det er vigtigt, at trænerne tager det alvorligt, når de hører om spillere, der af den ene eller 
anden grund ikke er tilfredse med træningen – men endnu vigtigere er det, at trænere og 
ledere proaktivt spørger ind til, hvordan spillerne oplever træningsmiljø m.v. Når træneren 
hører noget ”på vandrørerne”, er det nemlig ofte alt for sent!  
 
Trænere, der råber, tiltaler ikke børn og unge 
Både spillere og forældre er enige; de gider ikke trænere, der råber og skælder ud, når man 
gør noget forkert. Spillerne vil have konstruktiv feedback, de kan bruge til noget! Tre spil-
lere beskriver det således: 
 

”(1): Jeg tror, vi alle sammen har oplevet trænere, som behandler deres spil-
lere helt vildt dårligt. De står og råber dem lige op i ansigtet. 
(2): Jeg har også set det på andre hold; trænere på U10, der står og råber til 
deres spillere, som om de var voksne mennesker. Jeg tænker bare; for helve-
de, de er 10 år gamle! 
(3): Jeg har også haft sådan en træner … Selvfølgelig, alle laver fejl, men der 
var nogle, han bare var efter lige med det samme. Alle fejler jo! Det skulle 
han lige lære … Vi havde en snak med ham mange gange. Jeg overvejede og-
så at skifte hold, fordi jeg ikke kunne med ham personligt, men nu har vi det 
godt sammen, fordi han har taget det til sig. 
(I): Kan det gøre, at man stopper, hvis man ikke tør tage den snak 
med sin træner? 
Alle: JA! 
(3): Ja, det har vi oplevet mange gange!” 
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(U14-dreng, U16-pige og U18-pige) 
 

Det handler om at møde spillerne i øjenhøjde; de skal føle, at de bliver respekteret og bry-
der sig ligesom voksne mennesker ikke om at blive talt ned til. Spillerne nævner desuden 
flere gange, at de gerne vil tages med på råd af trænerne, og at de gerne vil føle, at de bliver 
hørt. Der bliver i høj grad efterspurgt dialog frem for envejskommunikation! 
  
 

 

Opsummering 
 

Frafald fra håndbold handler i udgangspunktet ikke om, at spillere er blevet trætte 
af selve spillet! De ”frafaldne” spillere, vi interviewede, angiver i vid udstrækning, 
at de savner spillet samt miljøet omkring holdet/klubben. Når man spørger ind til, 
hvad der har betinget deres fravalg, handler det – i modsætning til hvad f.eks. be-
styrelsesformændene ofte tror – ikke om manglende tid, faciliteter og andre eks-
terne faktorer, men snarere om en række interne faktorer som fællesskabet der 
smuldrer i forbindelse med overgangen fra en årgang til en anden, for stor niveau-
forskel, at man som breddespiller oplever for meget fokus på at vinde m.v.     
 
Udfordringen er, at jo ældre spillerne bliver, jo mere komplekst og skrøbeligt bliver 
projektet også – det handler om veninder, kærester, ambitioner, kampe, træning, 
skole, ungdomsliv, valg m.v., som tilsammen skal give mening! ”Meningen” ser i 
vid udstrækning til at være knyttet til glæden ved selve spillet og det fællesskab, 
man er en del af såvel på som uden for banen. Så længe projektet giver mening, vil 
spillerne gøre meget for at få tingene til at hænge sammen, men projektet er skrø-
beligt, og der skal ikke meget til, før det falder sammen – ny træner, oprykning til 
en ny årgang, en skade, der gør, at jeg ikke kan træne i en periode. 
 
I takt med at spillerne bliver ældre, bliver det også stadig vigtigere, at trænerne ta-
ger de proaktive snakke med spillerne, der kan medvirke til genskabe meningen – 
og give såvel viden om som forståelse for nogle af de forhold, der kunne gøre, at en 
spiller overvejer at stoppe. 
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Hvordan kommer vi i mål med fastholdelse? 
 

Interviewene tegner et ret klart billede af, at fastholdelse for en stor gruppe 
spilleres vedkommende handler om forhold, som klubberne og forbund kan 
være til at påvirke – hvis man vil! 
 

 At man har øget fokus på skadesforebyggende træning og undlader at drive 
”rovdrift” i en periode af deres liv, hvor de får stadig mere brug for tid til re-
stitution. 

 At fællesskabet spiller en afgørende rolle i forhold til fastholdelse, og at op-
rykning i ’to års hak’ kan betyde, at fællesskabet smuldrer, og at spillere der-
for vælger helt at stoppe.   

 At der efterspørges træning med spillere på ens eget niveau … 

 At udfordre trænere og ledere til at blive mere skarpe på at hjælpe U16-18 
med at holde en god balance i deres liv mellem idræt, lektier, deres sociale liv 
m.v. – herunder at møde dem med en høj grad af anerkendelse i forhold til 
deres bestræbelser med at få tingene til at hænge sammen! Helt praktiske 
forhold som at man f.eks. spiller kampe søndag eftermiddag i stedet for om 
formiddagen kan være en stor hjælp i forhold til at få ”det hele” til at hænge 
sammen, fordi det f.eks. betyder, at man som dreng eller pige i 2.g ikke behø-
ver at vælge mellem gymnasiefesten og håndbold! 
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7. Klubbernes udfordringer 
 
Håndboldklubberne er ofte båret af få frivillige kræfter og ildsjæle, og klubberne oplever 
sig pressede på ressourcer. Som de største udfordringer i forhold til at arbejde med fast-
holdelse nævner bestyrelsesformændene følgende – top 3: 
 

1. At vi ikke har de nødvendige ressourcepersoner, der har såvel tid som indsigt til at 
arbejde systematisk 

2. Manglende haltid 
3. At de vigtige visioner, drøftelser og strategiske overvejelser drukner i hverdagens 

mange gøremål 
 
Manglende ressourcer – forstået bredt – angiver klubberne som deres helt store udfor-
dring – herunder også i forhold til at arbejde med rekruttering og frafald. I det følgende 
afsnit vil vi se nærmere på, hvilke udfordringer håndboldklubberne oplever at stå overfor i 
forhold til at skulle arbejde med fastholdelse, og hvordan de mener, at HRØ/DHF kan 
hjælpe dem videre i projektet ’Håndbolden tilbage til København’. 
 
Kvalitet i træningen er vigtigt – men trænerne er ikke uddannede, og de får heller 
ingen feedback på deres træning! 
Når spillerne efterspørger kvalitet i træningen kan det ses som et problem, at hele 80,0 
pct. at bestyrelsesformændene angiver, at de ikke har nogen formelle krav til uddannelse af 
trænere. Næsten halvdelen (45,7 pct.) af trænerne angiver da også, at de slet ikke har no-
gen af DHF’s eller EHF’s træneruddannelser. 
 
Og noget kunne tyde på, at klubberne også kan gøre en indsats i forhold til at give deres 
trænere feedback. På spørgsmålet ”Oplever du at få systematiske tilbagemeldinger fra 
klubben omkring din træning – f.eks. halvårlige MUS-samtaler eller lign.?”, svarer træ-
nerne følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: ” Oplever du at få systematiske tilbagemeldinger fra klubben omkring din træning – f.eks. halvårlige 
MUS-samtaler eller lign.?”, træner-survey 
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Når trænerne er så afgørende for den kvalitet, som både spillere og forældre efterspørger, 
så er det et problem, at kun 16 pct. af trænerne får systematisk tilbagemeldinger på deres 
træning – dels fordi feedback er med til at kvalitetssikre, dels fordi feedback potentielt kan 
medvirke til, at trænerne udvikler sig og bliver endnu bedre. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne er helt bevidst om, at det er ved træningerne, at fastholdelsen 
sker: 
 

”Og jeg tror også, rigtig mange foreninger – inkl. os selv – skal blive bedre på 
kvaliteten af den træning, der foregår inde i hallen. Hvis ikke kvaliteten er 
god derinde … Det er derinde, fastholdelsen sker! Vi skal være gode til at ind-
drage dem, og gøre tingene fede. Det skal være et virkelig godt produkt, vi 
har i dag – der skal håndboldforbundet være bedre til at klæde klubberne på, 
og gøre håndbolden mere sexet. Give os nogle værktøjer, vi kan bruge til no-
get! Noget praksisorienteret, vi kan bruge til noget!” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Er der ikke kvalitet i træningerne, forsvinder spillerne! Dette er ikke til diskussion – og i 
udgangspunkt er bestyrelsen også enige i udsagnet om, at det er her ansvaret ligger i for-
hold til at sikre kvaliteten – men ofte drukner denne opgave, der ikke haster, i mødet med 
alt det, der skal de skal være på plads, inden vi skal spille i weekenden – det nye spillesæt 
til U12-pigerne, en dommer til U10-drenge osv. … 
 
Det er vanskeligt at rekruttere forældre 
Når manglende ressourcer er et gennemgående tema i klubberne, kan det måske undre, at 
syv ud af otte klubber har ikke en rekrutteringsstrategi i forhold til at skaffe flere forældre 
til frivilligt arbejde i foreningen, og på top 3 over primære udfordringer i forhold til rekrut-
tering af forældre angiver klubberne følgende: 
 

1. At vi ikke er gode nok til at få spurgt (54,2 pct.) 
2. At forældrene angiver ikke at have tid (20,8 pct.) 
3. At det er vanskeligt at komme i kontakt med dem, fordi de "blot" sætter deres børn 

af (16,7 pct.) 
 
Dette billede stemmer ganske godt overens med forældrenes opfattelse; i forældre-
undersøgesen angiver halvdelen af forældrene nemlig, at de aldrig er blevet spurgt, om de 
vil deltage i frivilligt arbejde i deres barns forening. Samtidig svarer hele 40,5 pct. af de 
forældre, der ikke allerede gør det, at de gerne arbejde frivilligt i deres barns forening. Der 
synes således at være et stort potentiale i forhold til at skaffe flere frivillige forældre til 
klubberne. Det kræver dog, at klubberne spørger forældrene, og at forældrene bliver intro-
duceret ordentligt til klubben – over halvdelen (54,6 pct.) af forældrene angiver nemlig, at 
de slet ikke eller kun i mindre grad føler sig fortrolig med kulturen i en forening. Ligeledes 
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svarer 15,2 pct. af forældrene, at de ønsker mere information fra trænerne/klubben, og 
22,9 pct., at de ikke er blevet ordentligt introduceret til klubben. 
 
Flere af klubberne nævner, at de mangler konkrete værktøjer til, hvordan de får rekrutteret 
forældrene – værktøjer, som forbundet måske kunne hjælpe med: 

 
”(1): Vi mangler enten et større engagement fra forældrene, der kan arran-
gere det, der ligger uden for banen, eller også at vore seniorspillere træder til 
og synes, det kunne være sjovt at lave noget spas for ungdommen.  
(I): Er jeres helt store udfordring så manglende ressourcer? 
(1): Ja! Og værkstøjer til at få mobiliseret dem … Gode argumenter for at 
komme eller sådan noget. Fordi der er rigtig mange der siger: Org … Jeg or-
ker det ikke! Jeg har virkelig ikke tid! Men når de så har gjort det første 
gang, så kan de godt se, at det i virkeligheden ikke kræver så meget. Så hæn-
ger de ved.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Klubberne har altså brug for helt konkrete guidelines til, hvordan de kan rekruttere foræl-
dre. Når alle klubbens ressourcer går til, hvordan man skal få arrangeret kampen næste 
weekend, kan det være en uoverskuelig opgave at tænke på, hvordan man får rekrutteret 
forældre, der kan hjælpe på lang sigt. 
 
Er klubberne for ufleksible? 
Særligt manglende haltid og for dårlige og nedslidte faciliteter nævner bestyrelsesmed-
lemmerne som et problem i forbindelse med fastholdelse af spillere – særligt i de klubber, 
som ikke har noget klublokale ses det som en barriere for at lave sociale arrangementer og 
skabe klubkultur på tværs af hold og alder. Klubberne kæmper ofte om haltiden med andre 
idrætsforeninger i området, og det gør, at træningstiderne og rammerne for de fleste klub-
ber kan forekomme meget ”låste”. Et bestyrelsesmedlem peger her på, hvordan denne 
’ufleksible’ struktur i håndboldverdenen måske kan være et problem: 
 

”Og så tror jeg måske også, at håndbolden er mindre fleksibel – eller måske 
hele foreningslivet er mindre fleksibelt i forhold til den verden, vi lever i. Alle 
klubber har jo altid trænet to gange om ugen – mandag og onsdag eller tirs-
dag og torsdag – og så spillet kamp i weekenderne, og det har jo altid været 
en eller anden fast struktur med 1. og 2. hold. Altså det kan godt være, at man 
skal begynde at tænke anderledes. Hvad er det vi vil eller kan tilbyde som 
håndboldklub? Der er jo det der håndbold-fitness f.eks.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Klubberne er alle pressede på haltid, og man bør måske netop derfor tænke i alternativer 
til den traditionelle måde at spille håndbold på, som bestyrelsesmedlemmet netop påpeger 
ovenfor. Inden for de sidste år er der kommet initiativer i form af eksempelvis fitness-, 
street- og beach-håndbold, der er kendetegnet ved ikke at foregå inde i hallen. Sådanne 
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initiativer kan medvirke til at skabe interesse for håndbold blandt nye målgrupper – og 
medvirke til at øge træningsfrekvensen for dem, der allerede spiller - uden at klubberne 
bliver mere pressede på deres haltider.  
 
Samarbejde klubberne imellem 
3 ud af 8 af klubberne samarbejder pt. med andre håndboldklubber. Og noget kunne tyde 
på, at samarbejde kan være vejen frem. Flere bestyrelsesmedlemmer peger på, at de kø-
benhavnske klubber reelt ofte står over for de samme udfordringer, og at en af løsningerne 
på disse udfordringer er samarbejde! I forhold til udfordringen med fastholdelse af børn og 
unge er der flere klubber, der kan fortælle ”gode historier” om, hvordan samarbejde kan 
medvirke til fastholde drenge og piger i håndbolden:  
 

”Det er det med kommunikationen og at dele på tværs af klubber… Det hand-
ler sgu også meget om at dele de gode ideer på tværs af klubberne. Det er der 
nogen centralt, der bliver nødt til at koordinere. Vi bliver nødt til at skille det 
ad; når vi spiller om søndagen, og så det her med at holde en vis håndbold-
masse oppe. Vi har jo indgået et samarbejde med Stadion og Freja for nogle 
år siden på ungdomssiden, hvor at vi … Vi havde ikke nogen drengehold, og 
så kunne vi så sende dem videre. Og Stadion havde ikke nogle ungdomshold, 
og så kunne de sende dem ned til os. Det handler om at holde massen af 
håndboldspillere oppe. Men vi skal undgå at fiske spillere fra hinanden, så 
eksisterende spillere skal vi ikke tage.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Flere bestyrelsesmedlemmer peger dog på, at det er nødvendigt at HRØ faciliterer samar-
bejderne mellem klubberne, fordi klubbernes historik og deres gensidige konkurrence gør 
det vanskeligt for dem at starte det op selv. Eksempelvis bliver der foreslået netværkssam-
linger, inspirationsmøder og workshops, som kan fordre, at klubberne kommer tættere på 
hinanden og lærer hinanden bedre at kende. Flere klubber taler derfor allerede begejstret 
om det ene netværksmøde, der har fundet sted i forbindelse med Københavner-projektet:  
 

”Kommunikation er nærmest key-word nummer et til at det kommer til at 
fungere! Der har været et enkelt netværksmøde ude i Valby, og de var mega 
vilde. Selv om det nogle gange er det samme, man selv siger, så bare det at få 
en dialog omkring tingene, det sætter bare nogle tanker i gang!” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Udfordringerne er i udgangspunkt de samme, og klubberne er pressede, hvilket reelt er et 
godt afsæt for at nytænke samarbejdet – med HRØ som en vigtig medspiller og katalysa-
tor. 
 
Strategisk arbejde med fastholdelse drukner i administration 
Man melder sig ofte til at være bestyrelsesmedlem i en håndboldklub, fordi man har børn, 
der spiller i klubben, fordi man selv spiller/har spillet i klubben, eller fordi man har en stor 
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interesse for håndbold. Desværre overskygger administrationen mange gange glæden ved 
håndboldspillet: 
 

”(I): Er der noget HRØ kan hjælpe klubberne med? 
(1): Jeg tror, rigtig mange af dem, der er holdt op i bestyrelserne, er stoppet, 
fordi der er alt for mange og store administrative forpligtelser! Hvis man 
stiller op som almindelig person, der selv har spillet håndbold, og har lyst til 
at få en klub til at fungere, så kommer man til at bruge rigtig, rigtig mange 
timer hjemme foran sit eget skrivebord med indberetninger og tilmeldinger 
og alt muligt forskelligt. Administrationen skal gøres så let som overhovedet 
muligt! Det kunne HRØ godt hjælpe til med; både ved at gøre det internt i 
HRØ, men også ved at tage fat i kommunen, og snakke med dem om det. Det 
er jo dét at være i hånboldhallen og det at være sammen med ungerne, vi 
brænder for! Det er ikke at sidde derhjemme og udfylde deltagerlister …” 
(Bestyrelsesmedlem) 
 

Ligesom ovenstående bestyrelsesmedlem nævner flere af klubberne, at de har brug for 
hjælp til det administrative, fordi det ofte er meget ressourcekrævende. Dette er ifølge res-
sourcepersonerne i HRØ allerede en planlagt del af ’Håndbolden tilbage til København’, 
idet HRØ vil tilbyde hjælp administrativt til de foreninger, der har brug for det, så man 
derved kan lette noget af byrden på de tungere dele. 
 
Klubberne efterspørger desuden undersøgelser og vidensindsamling helt ned på medlems-
niveau, der kan hjælpe foreningerne i praksis – de savner noget håndgribeligt, de kan ar-
bejde med; konkrete værktøjer, der kan gøre arbejdsgangene lettere: 

 
”Og så skal man finde ud af i foreningerne, hvordan man kan fjerne noget 
drift, så der bliver plads til udvikling. Det er det helt store problem. Der skal 
man gøre det nemmere for foreningerne at skabe den udvikling; lette nogle 
arbejdsgange og give dem nogle ressourcer i form af værktøjer, der kan gøre 
tingene lidt lettere.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Også hjælp i forhold til drift er HRØ opmærksomme på i forhold til projektet. Ifølge HRØ 
vil en del af projektet bestå i, at foreningerne kan få hjælp til at få styr på deres driftsopga-
ver; forstået som hjælp til at danne overblik over, hvad de har af opgaver i foreningen, 
hvornår skal de løses osv. 
 
Klubberne savner mere synlighed fra forbundets side 
Flere af klubberne ønsker en større kontakt til HRØ; både hvad angår hjemmeside og e-
mails, som flere bestyrelsesmedlemmer peger på skal være mere overskuelige, men også 
når det kommer til forbundets synlighed ude i klubberne – de savner mere af den positive 
kontakt: 
 

”Den der positive kontakt; det positive fremmøde; at de interesserer sig for 
os. Mange gange føler man, at de interesserer sig mere for at få vores penge. 
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Det koster os vel 3-400.000 bare for at være her, men man vil gerne føle, at 
de gerne vil os, og det kan man diskutere, om vi har følt tidligere! De skal fin-
de ud af, hvad klubberne skal have, og hvad de ikke skal have. Det er svært, 
men nu har de da muligheden i København for at tage sig af de 8, der er her. 
Nu har de halvanden mand ansat til 8 foreninger. Nu burde de da kunne gøre 
noget, så vi virkelig kan mærke forskellen!” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Det tyder på, at klubberne ønsker mere dialog med forbundet; de vil gerne føle, at de bliver 
taget alvorligt, og at de bliver taget med på råd. Dette gør sig særligt gældende i de klubber, 
som ikke har en repræsentant fra HRØ siddende i bestyrelsen; flere nævner, at de næsten 
lige så godt kan gøre tingene selv, og at det nogle gange tager flere ressourcer at forsøge at 
få hjælpen hos HRØ i stedet for at gøre det selv. Det er nødvendigt at ændre klubbernes 
noget kritiske syn på HRØ, og det første step mod dette er en øget og positiv dialog. Lige-
som at HRØ bør være mere synlige ude i klubberne – særligt i de klubber, der ikke har en 
repræsentant fra HRØ i bestyrelsen. 
 
Fastholdelse kræver fornyelse – både forbund og i klubberne 
Flere bestyrelsesmedlemmer peger på, at håndboldsporten mangler fornyelse, og at man 
har været for dårlige til at følge med tiden. Et bestyrelsesmedlem beskriver det således: 
 

Jeg er slet ikke i tvivl om, at der mangler fornyelse! Men det er generelt i 
håndboldsporten; det er simpelthen så konservativt og gammeldags, at man 
nærmest brækker sig. Der er jo ikke sket en fornyelse i håndboldsporten de 
sidste 50 år! Der er ingen tvivl om, hvorfor vi er blevet overhalet af mange 
andre ting! Både foreningerne og håndbolden som koncept har virkelig brug 
for et los i røven, og det er igen det her med at nu er beach-håndbold kommet, 
og det er rigtig fint, men man skal blive bedre til at sælge varen! Det er som 
om, at håndboldsporten bare har lænet sig tilbage og sagt; vi har verdens 
bedste liga, vi har landsholdet, der vinder medaljer hver gang. De skal være 
bedre til at ’brande’ håndbold som en fed idræt, og det skal de også være bed-
re til at klæde klubberne på til. For det er klubberne, der skal gøre håndbold 
mere sexet, eller så drukner det. Der sker alt for mange ting, og der er alt for 
mange gode tilbud, så hvis produktet er for dårligt, så er det bare ærgerligt! 
(Bestyrelsesmedlem) 
 

Man er nødt til at tænke i alternativer til det traditionelle håndboldspil, for derved at gøre 
det mere attraktivt for børn og unge. Selv om der inden for de sidste par år er kommet nye 
tiltag som beach-, fitness og street-håndbold, så kræver det, at disse i højere grad bliver 
’brandet’ bedre. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne peger desuden på, at det er nødvendigt at se på strukturerne i 
håndbold; den måde man strukturerer turneringer på, og måden hvorpå man skaber for-
skellige håndboldtilbud – hvordan får man for eksempel håndbold til at passe det ind i en 
travl hverdag, når man er startet i gymnasiet og måske ikke har så meget tid?  
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I flere af bestyrelserne sidder, der medlemmer som har siddet der i rigtig mange år. Disse 
har uden tvivl en god erfaring man kan drage nytte af, men enkelte steder kan det også be-
tyde, at man er fastlåst i gamle vaner og derfor ikke fornyer og udvikler sig. Et yngre besty-
relsesmedlem beskriver det sådan, da han bliver spurgt om, hvorvidt klubben har en poli-
tik omkring fastholdelse: 
 

 (1): Nej, vi har meget få politikker, der er formuleret. Det er lidt ’det som vi 
plejer at gøre’-kutyme. Mange af mine bestyrelseskollegaer har siddet i be-
styrelsen i sindssygt mange år, og er også gamle spillere og trænere i klub-
ben, så tingene kører lidt ligesom de plejer, og vi skal helst ikke lave om på 
vores måde at tage referat på til bestyrelsesmøderne og… der er mange ting 
vi ikke skal lave om på! […] Det er svært at lave noget om, fordi de har denne 
her ’plejer’-tilgang til det – det er jo dem, der i sidste ende skal trykke på 
knappen. Så nej, vi har ikke arbejdet strategisk med fastholdelse.” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Bestyrelsesmedlemmerne savner dog også nytænkning fra forbundets side. Forbundet skal 
ud, hvor både forældre, trænere og medlemmer holder til, f.eks. på hjemmesider henvendt 
til de forskellige segmenter – forældre, trænere, spillere osv. – og på Facebook og andre 
sociale medier: 
 

”De skal jo omvende deres tankegang til at være en mere netværksbaseret 
forståelse af, hvordan tingene fungerer. I stedet for at de ligesom sidder på 
toppen af kransekagen og kun har kontakt til bestyrelsesmedlemmerne … Det 
bliver nødt til at være en mere cirkulær bevægelse, hvor forældrene ligeså 
godt kan gå ind og kigge på HRØ’s hjemmeside; hov, hvordan kan jeg gøre, 
hvis jeg er forælder i klubben. Eller de kunne prøve at få en Facebook-side, og 
være de steder, hvor folk er! De er ikke kun i det fysiske rum – de er også i det 
virtuelle rum. Jeg er glad for Facebook, fordi det er en god måde at fange 
mange mennesker på en gang. Jeg er med i sådan en ungdomstræner-
gruppe, hvor folk skriver f.eks.: ’Jeg mangler nogle øvelser til den og den type 
træning’, eller ’Jeg mangler nogle gode fifs til, hvordan jeg kan inkludere 
forældrene’ osv. Og den er altså ikke drevet af nogen – det er en eller anden 
privat gruppe, som en tilfældig ungdomstræner har startet. Det var sådan 
noget, som HRØ godt kunne facilitere, og det er jo ikke svært! Det er fordi, 
det er nogle gamle grå mænd, der elsker e-mails, der sidder derinde!” 
(Bestyrelsesmedlem) 

 
Ved at være mere synlige på de sociale medier vil klubberne i højere grad opleve, at de bli-
ver hørt, og at der ikke er tale om envejskommunikation. Dette vil skabe mulighed for ejer-
skab i diverse HRØ-projekter og måske medvirke til at ændre nogle af klubbernes noget 
negative syn på forbundet. 
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Opsummering 
 

De helt store udfordringer for klubberne er manglende ressourcer. Viljen er der, men 
ressourcer til at samarbejde med andre klubber, til at arbejde strategisk med fast-
holdelse og ressourcer til at rekruttere forældre mangler. Desuden peger bestyrelses-
formændene på, at både klubberne selv og håndbolden generelt mangler fornyelse – 
både når det kommer til den måde, man kommunikerer på, og i de aktiviteter, man 
udbyder.  
 
Der forekommer lidt at være opstået en ”os og forbundet”-kultur, hvor DHF/HRØ 
får på puklen for rigtig meget, samtidig med, at der også er en erkendelse af, at HRØ 
potentielt er en vigtig aktør i forhold til at vende udviklingen i København – dels i 
forhold til at etablere netværk og kickstarte nye aktiviteter på tværs af klubber, dels i 
forhold til at tilbyde helt konkret administrativ hjælp og redskaber, der gør det mu-
ligt, at klubberne ikke drukner i driftsopgaver, men også kan tænke i udvikling! 
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Hvordan kommer vi i mål? 

 
First things first! – Om nødvendigheden af at arbejde med frivillige! 
 
Når klubberne oplever sig pressede på ressourcer og fire ud af ti forældre gerne vil  
hjælpe til men ikke oplever at være blevet spurgt, er det oplagt, at udvikling og  
implementering af en frivillighedsstrategi er afgørende vigtig, hvis drømmene om  
1200 nye børnemedlemmer, samarbejde med skoler og SFO’er m.v. nogensinde  
skal blive til virkelighed!  
Klubberne oplever sig voldsomt pressede, og selvom de sagtens kan se såvel  
udfordringer som muligheder, er virkeligheden også den, at man i de fleste  
klubber reelt kæmper en hård kamp for at få tingene til at hænge sammen!  
 
Der mangler akut flere hænder i klubberne, og klubberne efterspørger konkrete  
og effektive redskaber til at rekruttere forældre. De efterspørger i udgangspunkt  
ikke de sædvanlige ”konsulentløsninger”, hvor de får at vide, at der er et stort  
potentiale – de vil gerne have helt konkrete redskaber, der er erfaringsbaserede.  
De har ikke brug for flere seminarer, men har brug for at få at vide, at den mest  
effektive rekruttering foretages af dem ”tæt på” – forstået som at det er meget  
vanskeligere at sige nej til ens søns holdleder, når han/hun og spørger om  
man kan hjælpe med afslutningsfesten, end hvis en formand – som jeg ikke  
kender – ringer. 
 
Det gode er ofte det bedstes værste fjende – det er det dilemma, som klubberne  
oplever i hverdagen! I et udviklingsprojekt som dette er det imidlertid vigtigt med  
et meget klart fokus på det bedste – og der er ingen tvivl om, at det bedste i dette  
tilfælde er et markant fokus på rekruttering af frivillige, for hvis man ikke lykkes  
med det projekt, lykkedes man sandsynligvis slet ikke med noget! 
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8. Hvordan får vi bolden helt i mål? – To udfordringer! 
 
Vi har løbende i rapporten peget på en række forhold, som såvel de lokale klubber og 
HRØ/DHF bør overveje i forhold til rekruttering, udvikling af gode håndboldmiljøer, fra-
fald m.v. Afslutningsvis vil vi gerne pege på endnu to – for os at se – helt centrale udfor-
dringer, som man i ”Håndbold-København” bør overveje, hvis man fremadrettet ønsker at 
kunne tilbyde børn og unge et attraktivt idrætsmiljø. 
 
Hvordan sælger man håndbold som et kvalitetsprodukt til ”consumer-forældre”, 
der målrettet går efter det bedste til deres børn? 
Ønsker man at arbejde med at øge antallet af medlemmer i de københavnske håndbold-
klubber, handler det ikke blot om at fastholde dem, der allerede er der – det handler også 
om, hvordan man rekrutterer flere nye medlemmer! De fleste angiver, at de begynder til 
håndbold, fordi nogen i deres nære netværk introducerer én til sporten, men i takt med at 
antallet af håndboldspillere bliver færre, bliver denne ”rekrutteringsstrategi” sat under 
pres, og udfordringen består derfor dels i at udvikle såkaldt ”ikke-relationsbårne rekrutte-
ringsstrategier”, som eksponerer nye målgrupper til konkrete oplevelser med at spille 
håndbold, dels i at understøtte de konkrete oplevelser med håndbolden ved at udfolde 
hvad ”projektet” også er – udover at score! I mødet med en gruppe meget bevidste foræl-
dre bliver denne italesættelse af håndboldprojektet stadig vigtigere! 
 
Håndboldklubberne er gode til at sætte ord, hvad håndbold handler om, når man spørger 
dem – opsummeret handler det ifølge trænere og bestyrelsesmedlemmer om følgende, der 
går langt ud over selve håndboldspillet inde på banen: 
 

 At lære at indgå i en gruppe og tage hensyn, og at lære at begå sig blandt andre 
 At der er tale om et demokratisk projekt, hvor man lærer at ’selv om du er en stor 

stjerne, så kan du ikke vinde en håndboldkamp alene’ 
 At der er plads til alle – selv dem, der ikke kan kaste og gribe en bold 
 At man bliver tvunget til at tænke kollektivt 
 At lære at begå dig socialt – du får et andet netværk 
 At der er nogle faste rammer og nogle voksne mennesker, der tager sig af dig. 

 
’Problemet’ er, at ingen af de interviewede håndboldklubber har nedskrevet disse værdier 
og egenskaber ved håndbold. Så hvordan skal den relativt store gruppe af børn, unge og 
deres forældre, der ikke har et kendskab til håndboldmiljøet vide, hvilke kvaliteter hånd-
boldspillet rummer? Kan man overbevise meget bevidste forældre om, at der er meget me-
re læring – og måske endda opdragelse og dannelse – for deres børn i en håndboldklub, så 
er man nået et stort skridt på vejen i forhold til også at overbevise dem om, at deres børn 
selvfølgelig skal spille håndbold! 
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Udfordringen består således i at ”Håndbold-København” sammen beslutter sig for at itale-
sætte deres produkt på en måde, så det giver mening for andre end dem, der pt. er en del af 
miljøet – herunder de forældre, der skal hjælpe deres børn med at finde ind i organiserede 
fritidsaktiviteter, de ledere og lærere, der skal invitere jer indenfor på skolerne, de klub-
medarbejdere, I skal samarbejde med m.fl.  
 
Hvis strategisk samarbejde med andre ” aktører” skal bære frugt, kræver det tid og 
kontinuitet! 
Når den relationsbårne ”rekrutteringsstrategi” som beskrevet ovenfor er under pres, bliver 
samarbejde med andre aktører endnu vigtigere i forhold til at rekruttere nye medlemmer. 
Ved at samarbejde med eksterne aktører som skoler, SFO’er, ungdomsklubber og boligsel-
skaber mv. bliver det muligt at præsentere og promovere håndbolden for nye målgrupper, 
som ellers ikke er kendte i håndboldmiljøet. Det er dog vigtigt, at man får skabt nogle 
strukturerede, længerevarende forløb, da enkeltstående events ofte ikke er nok til at re-
kruttere nye medlemmer, hvilket HRØ har lært af tidligere erfaringer: 
 

”Vi erfarede, at det var sindssygt svært at få folk til at komme til enkeltståen-
de events. Det er nemmere at opbygge en kultur omkring noget, der gentages 
igen og igen. Det er den vedvarende gode oplevelse, der gør, at de bliver. Det 
synes jeg, er vigtig læring. Det der med at bruge vores ressourcer – både tid 
og økonomi – på at lave enkeltstående events, det er måske ikke det, vi skal, 
når vi skal prioriterer. Det skal skabe den gode oplevelse vedvarende.” 
(Ressourceperson, HRØ) 

 
I en by som København drukner ”store håndboldevents” fordi de i mødet med storbyen 
ofte ender med at være små lokale events! Som repræsentanten fra HRØ nævner, så skal 
der gerne være tale et længere forløb, for eksempel over nogle måneder, så man får skabt 
det han kalder ’den gode vedvarende oplevelse’, der gør, at nye medlemmer når at blive 
helt fortrolige med håndboldmiljøet – og derfor føler sig trygge ved at komme ned i den 
lokale håndboldklub efterfølgende. Det kan derfor også diskuteres, om der er tale om et 
længerevarende forløb i HRØ’s eget koncept ’Håndboldkaravanen’, hvor to trænere (kara-
vaneførere) i samarbejde med den lokale håndboldklub kommer ud i en skole og gennem-
fører aktiviteter for et klassetrin på halvanden time. Er halvanden time nok til at skabe 
’den gode vedvarende oplevelse’? 
 
Halvanden time introducerer – 20 x halvanden times håndbold i den lokale SFO inklude-
rer – og der skal mange forløb af 20 x halvanden time til at nå målet om de 1200 nye bør-
nemedlemmer!  
 
Erfaringsmæssigt tager det 18 måneder fra den første kontakt med en potentiel frivillig, til 
han eller hun vælger at engagere sig kontinuerligt (Østergaard 2013). Det tager nogle må-
neder, før det barn, som ikke er vokset op i en foreningsvant familie, føler sig tryg nok til at 
forlade ”det midlertidige håndboldprojekt i SFO’en” og begynde at træne i en hal med nog-
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le andre som man ikke kender! Det tager tid, før de ”sene startere” oplever, at de har lært 
så meget, at de ikke falder igennem osv. En vigtig udfordring er derfor, om man i de kø-
benhavnske håndboldklubber har tid nok – for tid og kontinuitet bliver vigtige værdier, 
hvis håndbolden for alvor skal tilbage til København! 
 
 
 
God arbejdslyst! 
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