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Endnu en sæson med børnehåndbold er ved at nå sin afslutning, og traditionen tro er det 
nu, vi gør status over den forgangne periode. Som altid startede sæsonen med at indbyde 
trænere for U-5 til U-8 samt klubbestyrelser til opstartsmøde i september måned med del-
tagelse af 18 klubber.  

Det var en rigtig god aften med konstruktiv dialog mellem udvalget og de deltagende træ-
nere, bl.a. om antal kampe. Desværre kan det ikke teknisk lade sig gøre, at man ved til-
meldingen kan tilkendegive om man gerne vil spille 3 kampe. Derfor spiller man fortsat 2 
kampe pr. stævne. Hvis man ønsker flere kampe, kan man evt. tilmelde et ekstra hold, da 
spillerne gerne må deltage på 2 forskellige hold. 
 
Der var også en god snak om vejlederrollen og det, at vejlederen har ”retten” til at justere på spillet. 
Det er vigtigt, at vejlederne sætter sig ind i reglerne og at vejlederne ikke er for unge. Det er en god 
ide at udlevere folderen ”Guide til den gode håndboldvejleder” til de personer, der skal være vejle-
der. 
 
Det er vigtigt, at man altid har den gode håndboldoplevelse for alle børn for øje, når man er ude til 
stævner. Man kan ikke altid forvente, at børnene i denne aldersgruppe til fulde har lært reglerne. 
Mange af børnene er måske lige begyndt at spille håndbold. 
 
Vi skal huske, at børnene først og fremmest skal spille håndbold fordi det er sjovt – både til træning 
og til stævne. Reglerne og forståelsen for spillet bygges på efterhånden. 

 
Hvis man har et hold, der kan have gavn af øget udfordringer, kan man altid rykke sit hold en ræk-
ke op – dette kan man gøre fra stævne til stævne. 
 
Antal deltagende børnehold i denne sæson 
Nedenstående er en opgørelse over antallet af deltagende hold tilmeldt i denne sæson til 
og med stævnet den 23.02.2019 
 
U-5                            53 hold 
U-6                                          168 hold 
U-7                                           276 hold 
U-8 Piger                                   88 hold 
U-8 Drenge                              151 hold 
 
I alt                                         736 hold 
 
Totalhåndbold 
Igennem flere år har vi på opstartsmøderne haft fokus på konceptet i Totalhåndbold, og 
det ”at sætte spillerne fri”. Dette er dog ikke slået helt igennem ved stævnerne, og vi ser til 
tider et lidt stillestående og passivt spil.  
 
I Totalhåndbold er målet stort flow i spillet, hvor der skal være plads til begejstring og hvor 
der igennem konstant bevægelse bliver holdt gang i kampen – uden de mange spilstop, 
som nemt kan opstå, hvis man bliver meget regelfast. 
 
  
 



De få spillere på banen muliggør mange boldberøringer og mere rum til den enkelte spiller.  
 
Vi opfordrer derfor til, at trænerne holder igen med reglerne (3 skridt – aflever – 3 skridt – 
aflever). Sæt endelig børnene fri, og lad dem udfolde sig på banen. Vi ved godt, det kan 
virke lidt kaotisk, men vi tror på det bliver sjovere og giver måske lidt mere sved på pan-
den. 
 
Husk i Totalhåndbold er der ”Du må” regler: 

• Du må score mål  

• Du må spille de andre  

• Du må røre de andre  

• Du må dække op uden for frikastlinjen  

• Målvogteren må deltage i angrebet 
 
Vi vil også gerne opfordre klubberne til sørge for, at de informationer der udsendes om-
kring stævnerne, gives videre til børnetrænerne. 
 
Streetbold 
De sidste 4 sæsoner har vi spillet med streetbold i Totalhåndbold. Desværre er der stadig 
klubber, der ikke har den lille streethold (42 cm), som bruges til de 5-årige. Såfremt man 
har stævner for denne årgang, er det er krav, at man har en bold til rådighed i den rigtige 
størrelse. 
 
U-8 
Forrige år besluttede udvalget, at U-8 ikke længere skulle spille på almindelig stor bane, 
men i stedet for på Kortbane til stævnerne. Allerede den gang havde vi en tro på, at en 
mindre bane ville give børnene en god håndboldmæssig udvikling. 
 
Fra sommeren 2019 indfører DHF en række ændringer i spilformerne, herunder også i 
børnehåndbold. Ændringerne berører både spilformer, årgangsstruktur, bolde og baner. 
Ændringerne foretages på baggrund af et stort analysearbejde med bl.a. teststævner, hvor 
forskellige spilformer er blevet afprøvet. 
 
Dette arbejde har resulteret i en vurdering af, at U-8 spillerne vil få mest ud af at spille To-
talhåndbold, og at dette vil give børne den bedste udvikling - med mange boldberøringer til 
den enkelte spiller, samt mange afslutninger.  
 
Det betyder, at vi i Kreds 3 fra næste sæson spiller U-8 kampene som Totalhåndbold og 
ikke længere på Kortbane. Kortbane bliver fremover introduceret i U-9. Det ligger i skri-
vende stund ikke fast, hvorvidt U-9 skal spille i turneringsform eller stævneform. 
 
 
Håndboldskoler for U-6 og U-8 
Der er mulighed for at holde håndboldskole med eller uden instruktør. 
 
Er man interesseret i at holde en håndboldskole, er man altid velkommen til at kontakte 
kontoret/udvalget.  
 
 
 



Nathåndbold 
I år oplevede vi desværre en drastisk nedgang i antallet af tilmeldinger til nattestævnerne. 
På trods af en forlængelse af tilmeldingsfristen, lykkedes det ikke at komme op på et antal 
der muliggjorde at oprette nogle gode stævner. Vi blev derfor nødt til at aflyse nattestæv-
nerne. 
 
Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt nattestævnerne vender tilbage igen i 
2020. 
 
Overnatningsstævne for U-8 
Som noget nyt indbyder udvalget alle U-8 hold til overnatningsstævne den 5. og 6. april, 
hvor vi håber at samle rigtig mange børn til masser af sjov, hygge og håndbold.  
 
Vi håber at overnatningsstævnet kan blive en tilbagevendende begivenhed, som en god 
måde at slutte sæsonen af på. 
 
Afslutning 
Tak til klubberne for jeres henvendelser i løbet af sæsonen. Det er vigtigt, at vi har en lø-
bende dialog, så vi sammen kan give børnene en oplevelse af, at det er smadder sjovt at 
spille håndbold. Børnene er vores håndboldmæssige fremtid, og vi skal gøre alt vi kan, for 
at de får super gode oplevelser med håndbold, så de bliver ved med at have lyst til at spil-
le. Det har vi sammen et stort ansvar for. 
 
Som altid: Hvis I har gode ideer eller input til næste sæson, hører vi rigtig gerne fra Jer. 
 
Tak til medlemmerne i udvalget for deres stor indsats sæsonen igennem. Også stor tak til 
Kredskontoret - for deres arbejdsindsats, støtte og hjælp.  
 
Sidst men ikke mindst tak til alle de klubber, der har været arrangører eller deltaget i 
stævnerne. Jeg håber, vi også næste år vil få et godt samarbejde til gavn for en masse 
dejlige håndboldbørn. 
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets vegne 
 
Anne-Mette Røn Poulsen  
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