
1.
Børns motoriske og fy-

siske udvikling skal stimul-
eres på mange måder. Det må 

ikke kun handle om hånd-
bold. Giv plads til alsidig 

træning og leg.

3.
Børn skal opleve, 

at håndbold er rart og sjovt. 
Lær dem om menneskelige 

værdier som fairplay, 
respekt og holdånd. 2.

Børn skal føle sig trygge 
og værdsatte, når de kom-

mer til håndbold. Sørg for, at 
alle uanset niveau får din 

opmærksomhed. 

10.
Din træning skal tage 

udgangspunkt i børnenes in-
dividuelle niveau og udvikling. 

Ingen skal kede sig eller 
føle, at de ikke slår til.

13.
  Forældrenes ind-
stilling er vigtig for både 
børnene, dig og klubben. 

Involver forældrene og skab 
dialog, så de forstår deres 

rolle som 
støttepersoner.

9.
Børnene og deres 

forældre oplever klubben og 
håndboldsporten gennem dig. 

Du er hovedansvarlig for, at 
de får en positiv oplev-

else af håndbold.8.
 Alle børn skal på 
banen i en kamp. Ingen 

spiller håndbold for at sidde  
på bænken, og ingen bliver 

bedre til håndbold af at 
sidde uden for.

7.
 Børn skal udvikle 
deres spilforståelse 
og ikke spille ud fra 

dine færdige løsninger. 
Systemtræning er 

uforståeligt for børn
 under 12-13 år.

6.
Mange skal prøve at stå 

på mål. Men de, der står mål, 
skal også prøve andet. Det 

styrker både holdet og 
spilleren på sigt.

12.
Det skal være rart for 

børnene at komme i hallen. 
Du og andre voksne i klubben 

skal skabe rammen for en 
god stemning og gode 

oplevelser.

11.
Børn har en naturlig 

trang til at bevæge sig. Giv 
dem intensitet, fart og sved 
på panden i din træning. De 

går ikke til håndbold for 
at vente og stå i kø.

5.
 Det er sjovt at lege med en 

bold. Tilrettelæg træningen, så 
børnene bruger bolden mest 

muligt i træning  og leg.

4.
Udnyt børnenes mo-

toriske guldalder fra ca. 
8-12 år til teknisk, motorisk og 

koordinativ træning. Her har 
de særligt gode forudsæt-

ninger for at lære nye 
bevægelser.
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