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Uddannelsesudvalgets beretning 2019/20 
 
Uddannelsesdelen i Kreds 5, JHF og DHF er har været under forandring og der er nu, pga. 
et stort forarbejde, endelig kommet en større gennemsigtighed i klubbernes og trænernes 
muligheder for uddannelse. Et godt samarbejde med UU formænd fra JHF´s 8 kredse og 
JHF, har betydet at flere har haft mulighed for at komme på kursus på tider og steder der 
passer bedst muligt ind i den enkelte træners planer 
Alle kursister kan nu på DHF’s hjemmeside få et overblik over deres eget håndbold CV. 
 
Uddannelsesudvalget har i 2019 afholdt inspirationskurser og uddannelseskurser, samt især 
klubkurser. Disse kurser samt aktiviteter i forbindelse med DHF’s børnekoncept 
”Trille/Trolle” har skabt aktivitet.  
Den nye Børnetræneruddannelse er nu ”rullet ud” og Lars Møller er i gang med at 
planlægge og afvikle de første moduler. 
Uddannelsesudvalget noterer sig også med stor tilfredshed, at vi har formået at afholde de 
lokale kurser med fagligt meget kompetente instruktører. 
Som et led i det fremadrettede arbejde vil vores ambition i 2020 være at øge antallet af både 
kurser og kursister. Dette skal ses som en samlet ambition for hele Jylland og afspejler det 
gode uddannelsessamarbejde med JHF´s UU. 
Nedgangen i antallet af gennemførte kursistmoduler 2019 skyldes bl.a. et øget 
samarbejdsfokus på tværs af kredsgrænser, samt at DHF’s modulkursusrække er ændret 
fra 17 moduler til 7 moduler, og at Børnetræneruddannelsens nye kursusrækker også har 
reduceret i antallet af moduler. 
For at støtte klubberne bedst muligt i forhold til at få overblikket over kursusmuligheder og 
struktur, tilbyder JHF - Kreds 5 at besøge klubberne til trænersamlinger etc. Kontakt 
konsulent Lars Møller. 
 
Trænerkursus på Idrætshøjskolen 
Der vil igen i 2020 blive afholdt et trænerkursus på Idrætshøjskolen d. 22.5 til d. 24.5. Kurset 
afholdes atter i et samarbejde mellem JHF - Kreds 5, JHF og DHF, samt Skovbakken 
Håndbold og målrettes primært unge trænere der er interesserede i, at gennemføre et 
formelt uddannelsesforløb i DHF’s kursusrække. Klubberne opfordres til at sende flere 
trænere, så inspirationen kan deles med andre fra samme klub. Vi opfordrer igen klubberne 
til også at sende kvindelige trænere på kurset. Dette også for at opfylde DHF’s mål om, at få 
uddannet flere kvindelige håndboldtrænere. I 2019 var det igen en stor udfordring at skaffe 
kursister nok, men kurset blev fyldt op og der var til sidst kursister der blev afvist.  
På baggrund af de sidste års succes, afvikler vi igen i år i samarbejde med DHF et 
kvalifikationskursus. Kurset henvender sig til kursister der har opnået 50 points og dermed 
er klar til DHF’s officielle elitetræneruddannelse. Kurset er en god opfølgning på vores 
målsætning om også at sætte Kreds 5 og uddannelse i JHF på DHF’s uddannelseslandkort. 
Vi afsøger pt muligheden for at vi lørdag d. 25.5 kan afholde et Børnetrænermodul på IHÅ. 
På den måde får vi en sammenhæng mellem BTU, TRU og Kval kurset som indgang til 
DHF’s divisionstrænermoduler 
På de to kursuslinjer, kan vi i alt have ca. 75 kursister og vi har oplevet betydningen af, at 
kursister over tid får dannet både formelle og uformelle netværk. 
Kurserne på Idrætshøjskolen henvender sig primært til trænere fra 17 år. Instruktører på 
dette kursus er i år Bo Rudgaard, Jeppe Vestergaard, Niels Christian Pedersen og Jesper 
Houmark. Vi er stolte af, at kunne præsentere denne gruppe af topinstruktører. 
På kvalifikationskurset er der plads til 16 - 20 kursister. Instruktørerne til dette kursus er 
endnu ikke kendte 
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På modulkurserne er der plads til ca. 60 kursister. Skynd jer at tilmelde jeres trænere så de 
er sikre på en plads. 
Igen i år vil vores kredshold være medierne på dette kursus. Vi har i samarbejde med 
Eliteudvalget placeret en træningslejr for vores kredshold. På den måde sikrer vi medierne 
af høj kvalitet og kursisterne og instruktørgruppen møder de mest talentfulde spillere fra JHF 
Kreds 5. En kæmpe tak til Allan Schmidt for et fremragende samarbejde, til stor glæde for 
vores kursister. 
 
Konsulenten og uddannelsesudvalget har, gennem møder og med inspiration bl.a. med 
møder mellem Kreds 3, 6 og 5, udarbejdet en strategi for, at øge antallet af kursister, der 
deltager i DHF’s etablerede kursussystem. Denne strategi er en udfordring, men som nævnt 
i indledningen er vi på rette vej. Det er vores ambition at flere trænere fra vores område 
gennemfører DHF’s uddannelsesrække. Dette sker for, på længere sigt, at sikre det 
østjyske områdes klubber adgang til kompetente og veluddannede trænere på alle niveauer 
i Dansk Håndbold. 
 
Lars Møller har desuden, sammen med Dennis Byskov Hansen, været primus motor på to 
succesfulde kurser i 2019. I forbindelse med VM havde vi 210 kursister i Lind Hallerne, samt 
ca. 60 kursister i forbindelse med Final Four for mænd i Boxen i Herning. Tak til Lars Møller 
for også at gå så aktivt ind i aktiviteter der går på tværs af kredse i Jylland. 
 
Foreningskurser 
Igen i år har adskillige kurser været afholdt i en forening. Det betyder, at de pågældende 
foreninger velvilligt har stillet træningstid til rådighed for afviklingen af kurserne, hvilket 
uddannelsesudvalget meget påskønner, har kunnet lade sig gøre.  
Kontakt Lars Møller, hvis I har ønsker om lokale kurser. 
Udvalget har stor interesse i, at der skabes mulighed for kursusafvikling i hallerne spredt ud 
over kredsens område. Derfor er det meget vigtigt, at der også i fremtiden kan skabes 
mulighed for kursusafvikling i nogle foreningers træningstid i de lokale haller. UU vil opfordre 
til, at endnu flere foreninger melder sig med ønske og tilbud om, at der afholdes 
trænerkurser hos dem. 
Kurserne må gerne afvikles i andre haller end dem, der har lagt gulv til i de seneste år. Og 
uddannelsesudvalget ser gerne, at kurserne fremdeles afvikles i hele kredsens område. 
 
Uddannelsesudvalget gentager sidste års opfordring om, at få uddannet så mange 
kompetente og engagerede trænere som muligt, som kan tage over når forældre og 
børnetrænere slipper taget i de større børn.  
For at fastholde de mange – og der er virkelig tale om mange børn - som spiller håndbold på 
de mindre årgange, så forestår der en stor opgave for foreningerne og kredsens 
uddannelsesudvalg med at uddanne trænere, der har forudsætningerne for at træne U-13, 
U-15, U-17 og U-19 spillerne, så vi ikke oplever et stort betydeligt frafald af ungdomsspillere 
i foreningerne. 
Det er en vigtig opgave i fremtiden at kunne fastholde spillerne, når de skal spille på de 
netop omtalte årgange. 
Det er derfor et af uddannelsesudvalgets store mål, at vi kan tilrettelægge nogle lokale 
kurser, hvor de mange dygtige børne- og ungdomstrænere, vi allerede har, kan hente ny 
inspiration, der ruster dem til at påtage nye trænermæssige udfordringer med lidt ældre 
ungdomsspillere. 
Med udgangspunkt i ovennævnte har Århus United, Århus Håndbold og JHF- Kreds 5 i 
efteråret 2019 i samarbejde etableret et talenttrænerforløb og forløbet afsluttes i foråret 
2020. Dette samarbejde håber vi alle kan være med til at sætte fokus på uddannelse og 



Beretning for 2019 -JHF – Kreds 5 
 

15 
 

skabe et lokalt netværk af håndboldtrænertalenter. Dette projekt har Lars Møller og Kasper 
Vinther som primære kontaktpersoner.  
 
Udviklingskonsulenterne 
Kasper Vinthers arbejde for uddannelsesudvalget, er på alle måder en kæmpe gevinst for 
JHF - Kreds 5. 
Konsulenten Lars Møller har med stor kontinuitet udviklet initiativer og kurser til gavn for 
kredsen og dermed også klubberne. Håndboldkaravanen, samt kurset på Idrætshøjskolen i 
Århus og Beach Handball er blandt initiativerne. 
 
Under udvikling, afvikling og evaluering af kurset på Idrætshøjskolen i Århus, samt kursus 
afvikling i øvrigt, har Kasper Vinther fra kredskontoret haft en uvurderlig betydning i forhold 
til, at samle alt og alle, så kurserne har opnået et højt afviklingsmæssigt og fagligt niveau. 
 
Tak til Susanne og til Kasper på kredskontoret for stor hjælp og imødekommenhed.  
 
 
Oversigt over lokalt afviklede kurser. (For yderligere oplysninger om afviklede kurser i 
DHF/JHF, se JHF UU beretning)   
 

Navn Sted Dato Kategori Antal deltagere  
Den gode træning Stjær 05-03-2019 Børnetræner (gammel BTU) 9  
Trænerpraksis og kontra Skæring 28-05-2019 Træner (TRU) 2  
Angreb IHÅ 31-05-2019 Træner (TRU) 23  
Forsvar IHÅ 31-05-2019 Træner (TRU) 28  
Fysisk træning IHÅ 31-05-2019 Træner (TRU) 27  
Målvogtertræning IHÅ 31-05-2019 Træner (TRU) 24  
Trænerpraksis og kontra IHÅ 31-05-2019 Træner (TRU) 26  
Trænerrollen IHÅ 31-05-2019 Træner (TRU) 24  
Børnehåndboldtrænerens dag Randers 21-09-2019 Børnetræner (BTU) 10  
Trille Trolle træning, kursus 2 Mårslet 30-09-2019 Trille & Trolle 12  
Børnetræner i Kreds 5 Harlev 20-11-2019 Inspirationskursus 15  
Fysisk træning Bellevue 22-11-2019 Træner (TRU) 15  
BTU - Grundmodul Skæring 18-01-2020 Børnetræner (BTU) 14  
Multi Tasking Training med Johan Zanotti Skæring 21-02-2020 Inspirationskursus 30  
 
 
 
 
 
Århus, februar 2020 
 
På vegne af Uddannelsesudvalget  
Tue Fisker                                       


