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  Hobro og Odense den 28. maj 2020 
 

 
Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund tilbyder i fællesskab online 
trænerkurser.  
 
Kurserne er en forlængelse af den kursusrække, der allerede er gennemført i maj 
måned, vi tilbyder en række af de samme moduler fra BTU-uddannelsen, og ligeledes 
nye inspirationskurser.  

Kurserne er igen opdelt i to målgrupper, vi har en kursusrække for børnetrænere, hvor I 
her vil kunne tage og få godkendt moduler i DHF’s børnetræneruddannelse.  

Samtidig har vi lavet inspirationskurser målrettet ungdoms- og seniortrænere. Det er dog 
ikke et krav, at du er træner i målgrupperne for at deltage – der vil være guldkorn til alle, 
uanset hvilket niveau du træner. 

BTU Moduler for børnetrænere  

Dato Tid Tema 

  2. juni  Kl. 19.00 – 21.00 Målvogter og Contra (Kursus 3540) 

  6. juni Kl. 14.00 – 16.00 Fysisk Træning med fokus på opstartstræning (Kursus 3546) 

  8. juni Kl. 19.00 – 21.00 Finter og Duelspil (Kursus 3547) 

13. juni Kl. 14.00 – 26.00 Afleveringer, kast og skud (Kursus 3548) 

17. juni Kl. 19.00 – 21.00 Forsvar (Kursus 3549) 

Inspirationskurser for ungdoms- og seniortrænere  

  3. juni Kl. 19.00 – 21.00 Berit Duus - Fysisk træning (Kursus 3544) 

10. juni Kl. 19.00 – 20.30  Martin Hjortshøj – Beach Handball træning (Kursus 3551) 

15. juni Kl. 19.00 – 21.00  Nicolej Krickau – Små enkle øvelser til den daglige træning (Kursus 3552) 

22. juni  Kl. 19.00 – 21.00 Nicolej Krickau – Dueltræning (Kursus 3553) 

Tilmeldingsfrister 

Der er tilmeldingsfrist til alle kurser 2 dage før kurset. 

Tilmeldingen foregår via. Haandoffice. Bemærk at I skal søge kurset under FHF som forbund, her kan 
foreningen tilmelde, ligesom I selv kan tilmelde jer kurserne (Husk at foreningen skal 
godkende, hvis I selv tilmelder) 

Vi har også lavet en formular, hvor du kan tilmelde kurserne – linket finder du her 
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Hvad kræver det af jer som kursister? 

I skal blot sørge for at have en god internetforbindelse, så kan I 
være med. I vil under kurset have mulighed for at stille spørgsmål 
til instruktøren, ved at skrive i en log på modulet, I vil også have mulighed for at tilkoble 
mikrofon, så I kan tale med instruktøren, hvis I ønsker dette.  

Pris 

Pris pr. kursus: 300 kr.  

Pris for alle 8 kurser: 1.995 kr. 

Rabatten fratrækkes automatisk ved tilmelding af 8 moduler. 

Praktisk info 

I skal være opmærksomme på, at vi videreformidler jeres kontaktdata (navn, mail og 
telefonnummer) til Academy4Coach, da det er herfra I modtaget link og vejledning for at 
komme på kurset.  

I vil modtage link til alle moduler efterfølgende, så I kan se kurset endnu engang. 

Dagen før kurset vil I modtage link og vejledning til at logge ind på webinaret.  

Evt. spørgsmål kan stilles på mail til fhf@dhf.dk eller til jhf@dhf.dk.  

Du kan få inspiration til din træning hos idrættens E-læringsmoduler her 

Instruktører kurser for ungdoms- og seniortrænere 

  
 

Martin Hjortshøj Nicolej Krickau Berit Duus 

- Cheftræner HC Odense 1. 
div. Herrer 

- Assisterende landstræner 
Beach Handball herrer 

- Cheftræner i GOG  

 

- Fysioterapeut hos ADG 
Fysioterapi 
 

- Fysioterapeut Odense 
Håndbold  

 

Med venlig hilsen 

Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund 

Uddannelsesudvalgene 

 

Brian Nielsen                 &   Dennis Byskov Hansen 
Administrationschef  Formand for uddannelsesudvalget i JHF. 
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