
Beretning UU  
 
Dejligt at vi igen kan skrive verdensmester på visitkortet i Danmark, og ikke mindst tak til TV for det store 
fokus, der har været på hvor spillerne kom fra. Det viser nemlig, at de fleste har startet deres 
håndboldkarriere i mindre klubber, hvor det ikke nødvendigvis har været fokus på talenterne. 
 

 
 
Det er derfor, at alle I trænere er så vigtige. Det kan godt være I ikke har færdigudviklet spillerne, men I har 
givet dem glæden ved at spille, da de var helt unge.  
Det er vigtigt, at klubberne rundt om i landet bliver ved med at skabe spillere. Jo flere spillere man kan få til 
at starte med at spille håndbold, desto flere spillere er der jo at tage af, når landstræneren skal vælge sine 
spillere.  
Ét er, at få dem til at starte på håndbold, noget andet er at fastholde dem i en tid, hvor der er mange tilbud. 
Jeg tænker, at måden vi kan fastholde spillerne på, er at behandle alle spillere lige. Det vil sige at give dem 
alle samme muligheder for at udvikle sig.  Alle undersøgelser viser nemlig, at alle fra hold 1 til hold 3 har et 
ønske om at blive dygtigere. Hvordan kan vi så sikre det?  
Jo, min filosofi er at vi skal have et højt uddannelsesniveau på trænere, og at alle spillere kommer forbi de 
”dygtige” trænere. Det vil sige, at træningen bliver organiseret så alle kommer igennem det samme i løbet af 
en træning. Man kan så som træner differentiere i hvilke krav der stilles til udførelsen af en øvelse – alt efter 
spillernes niveau. 
 
I Danmark gør vi meget for at skabe gode kursusmuligheder for de enkelte trænere. Vi kommer gerne ud i 
klubberne og laver kurser. I den her pandemitid er der arbejdet meget på at lave nogle onlinekurser, som 
kan styrke fagligheden selv om man ikke kan mødes på kurser.  Det er en svær proces og vi arbejdede i 
efteråret med forskellige modeller. Vi er ikke på plads endnu, men synes vi er kommet tættere på en 
kursustype, hvor det er muligt at se øvelser og diskutere håndbold. Jeg synes, at det er vigtigt med et forum, 
hvor vi kan snakke håndbold og skabe netværk og gode relationer. Øvelser kan vi altid finde på fx YouTube 
eller Facebook, men for mig giver en øvelse først mening, når den er tilpasset spillernes niveau. 
 
Når vi ser tilbage på 2020 var det ikke mange fysiske kurser vi nåede rundt i kredsen. Til gengæld fik vi 
uddannet en del efterskolelærere som instruktører, hvilket betyder at skolerne kan tilbyde DHF officielle 
kurser, det skulle gerne komme jer klubber til gode. Så har I spillere der har været efterskole, prøv da at 
spørge ind til om de har taget kurser og eventuelt har energi og overskud til at træne et hold. 
 



På JHF-niveau er det især større event der arbejdes med – gerne i forbindelse med kampe, så man kan 
kombinere kurser og kampe, og på den måde modtage inspiration til den daglige træning. I den forbindelse 
stor tak til Marc på JHF-kontoret, som har arbejdet meget og med stor energi for JHF-uddannelse udvalg. 

En stor tak til Jytte, Carsten og Martin på Kredskontoret, som har ydet et stort arbejde i forbindelse med 
afholdelse af kurserne, samt til Lilja Snoridottir (Kreds 7) og Dennis Byskov Hansen (Kreds 6), som har 
været fantastiske samarbejdspartnere i løbet af året. 

Der skal også lyde en stor tak til de deltagere, som nåede at komme på kursus i løbet af året. I har været 
med til at inspirere udvalget med gode tilbagemeldinger, så vi kan gøre det endnu bedre at komme på 
kursus. 
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