
Ansøg via onlineformular her:
haandbold.dk/beachherrer/tryout

Spørgsmål rettes til landstræner Gorm Andersen på:  
gorm_andersen@hotmail.com / 29 89 19 75

Foreløbigt program (gælder begge samlinger)
12.30  Ankomst og information
13.00-15.00  Træning
15.00   Frokost
18.30-20.30  Træning
20.45   Afrunding og hjemrejse

DHF sørger for frokost, men man skal selv sørge  
for transport

Der afholdes i år to ty-outs, og man kan vælge at 
søge om deltagelse i et eller begge arrangementer

Lørdag 9. maj 2020 i Odense

Beach Banerne ved Dalum-hallerne                
Mejerivej 1                                                                

5260 Odense S                                                        

Torsdag 21. maj 2020 i Århus

Beach banerne v. Skæring Hallen
Skæring Skolevej 200

 8530 Hjortshøj

INVITERER TIL 
TRY-OUT FOR TALENTER

BEACH HANDBALL HERRELANDSHOLDET

Beach Handball herrelandstræner Gorm Andersen og assistenttræner Martin Hjortshøj, samt assisterende 
træner Jakob Buus søger spirende talenter til fremtidens landshold, og hvis du er imellem 17-23 år har du nu 
en unik mulighed for at snuse til landsholdsmiljøet, når vi afholder Try-Out for 24-30 Beach Handball talenter:

Sidste år blev der udtaget en spiller til beach-landsholdet direkte fra try-outs  
– Grib chancen for at spille dig i VM-truppen

http://haandbold.dk/beachherrer/tryout
mailto:gorm_andersen@hotmail.com


PLADSSPECIFIKKE 
FAERDIGHEDER

BEACH HANDBALL HERRELANDSHOLD

 MÅLVOGTER
• god placeringsevne
• god på nærskud
• fysisk stærk og god bevægelighed i sand
• hurtig til at sætte spillet i gang
• skud på tomt mål
• afleveringssikker
• mentalt stærk

 SPECIALIST
• god vurderingsevne 4 mod 3 – vurdering mellem 

indspil til streg, udspil, gennembrud eller skud 
udefra

• afleveringssikker – også i vip
• hurtighed i både spilopfattelse og skift med 

målvogter
• mentalt stærk
• stor fordel hvis man også kan lave en piruette.

 KANTSPILLER
• god springstyrke
• piruetter – halve og hele
• vip
• viderespil til streg og modsatte kant
• mentalt stærk

 ANGREBSSTREG
• god springstyrke
• piruetter
• vip
• screeningsspil
• samarbejde med specialist og kantspillere
• spilforståelse (f.eks. dække for direkte målvog-

terkast på mål)
• mentalt stærk

 CENTRAL FORSVARSSPILLER
• fysisk stærk og god bevægelighed i sand
• god rækkevidde
• omstillingsparat
• parader
• samarbejde med målvogter
• parathed og opfattelsesevne ved indspil og af-

slutninger ved passivt spil og tidsudløb
• god til at kommunikere
• mentalt stærk
 
 KANTFORSVAR
• parader
• god bevægelighed i sand
• omstillingsparathed
• samarbejde med målvogter
• parathed og opfattelsesevne ved specialistaf-

slutninger og viderespil fra streg og modsatte 
kant)

• god til at kommunikere 
• mentalt stærk

SHOOT-OUT 
• sikkerhed i piruetter
• foretage rette valg i skudafviklingsfasen 

i forhold til målvogter’s placering (f.eks. 
også hvis målvogter kommer uden for 
målfeltet)

• scoringssikkerhed
• mentalt stærk


