
Beretning for Uddannelses Udvalget  
Vidensdeling 
Inspiration 
Nytænkning 
Dygtiggørelse  

Ud fra ovenstående vision har vi gennem de sidste år 
arbejdet i Jydsk Håndbold Forbunds Uddannelses Udvalg. Vi 
forsøger at dele vores ”dybe tallerkner”, så vi samlet kan løfte 
niveauet på de kurser vi udbyder, om det så er i Nord eller Syd, 
Øst eller Vest af Jylland.  

Sådan har jeg startet mine beretninger de forrige år og det er stadig vores udgangspunkt for arbejdet i 
Uddannelses Udvalget. Vi bevæger os stille og roligt sammen frem i det, vi mener, er den rigtige retning. Det går 
stadig op og ned i forhold til at få trænerne ad huse og afsted ud på kurserne. Vi lykkes forskelligt i Nord og Syd, Øst 
og Vest, men vi arbejder sammen på tværs og alle de steder, hvor det giver mening. 

Kurser 2019:  
Vi har i 2019 afviklet hele to kursusevents i JHF-regi. Det første i januar i forbindelse med VM. Udover kurset som 

blev afviklet i Alpi Hallerne i Lind ved Herning, så var der også en landskampsbillet til tre kampe i Boxen. Vi prøvede 
for første gang at afvikle tre spor: et for U6 & U8, et for U10 & U12 samt et for U14 & ældre, så hele klubben kunne 
tage afsted til fælles kursus og landskamp.  

I slutningen af oktober 2018 åbnede vi for tilmeldingerne til VM-
trænereventen og i løbet af fire dage kunne vi melde alt udsolgt med 236 
deltagere og oveni det en venteliste, som vi valgte at lukke, da vi nåede op 
over 100 håbefulde kursister.  

Alt klappede stort set da vi kom til lørdag d. 12. januar og ja Danmark 
vandt jo som bekendt VM to uger senere. Instruktørerne var Nicolej 
Krickau, Dan Rasmussen, Jes Nielsen, Lars Møller, Simon Sørensen, Henrik 
Elkjær og Claus Hansen, som hver især lavede inspirerende indlæg til de 
årgange, som de nu var påsat til.  

Evalueringerne fra kursisterne var meget positive efterfølgende og 
inspireret af den succes, som VM-
kurset viste sig at være, tog vi i 
midten af november 2018 hul på 
et nyt tiltag.  

Vi satte en ny event op, hvor vi 
udbød de formelle kurser fra DHF, 

altså vores børnetræner uddannelse BTU og træneruddannelsen TRU, 
krydret med billetter til herrernes Final 4 i Boxen.  

Vi nåede op på 78 tilmeldte og igen her var der god ros fra kursisterne til 
arrangementet, som denne gang blev afviklet i Sunds. Alt i alt endnu en god 
dag for uddannelse i Jylland. Instruktørerne var Søren Fisker, Anna Ring, 
Mathias Ekstrøm, Henrik Elkjær og Nicolej Krickau. 

 

 



Børne Håndbold Trænerens Dag 2019:  
Udover de to JHF-kurser, som jeg allerede har fortalt om, så var 2019 også året, hvor vi i samarbejde med Børne og 

Unge Udvalget i JHF afviklede vi en uddannelsesdag for U7 til U13 trænere. Under navnet Børne Håndbold Trænerens 
dag indbød alle kredse lørdag d. 21. september til en uddannelsesdag, hvor kursisterne kunne blive nogle af de første 
til at deltage på Børne Træner Uddannelsen, som var blevet ajourført og færdiggjort i august 2019.  

156 trænere valgte at 
deltage et af de 7 steder, 
som kurserne blev afviklet 
på. Kreds 5 valgte at 
sende deres deltagere til 
kreds 4, da det gav bedre 
mening i forhold til 
sparring og netværk, som 
er en vigtig del af 
Grundmodulet.  

Med de 156 deltagere rundt i Jylland, så må vi betegne dagen, som en succes. Vi vidste allerede inden kurset blev 
sendt på gaden, at den valgte weekend var en af de allerstørste børne og ungdomsstævne weekender, men da vi ikke 
ønsker at konkurrere med egne produkter, herunder forturnering samt selvfølgelig turneringsstarten, som lå ugen 
efter, så var valget forholdsvis nemt.  

I 2020 afvikler vi igen i samarbejde med Børne og Unge Udvalget Børne Håndbold Trænerens dag og i år bliver det 
lørdag d. 29. august.  

Håndoffice – PR – Tilmelding m.m. 
Under denne overskrift, som stikker i mange retninger, gemmer der sig et større arbejde, som vi har haft gang i de 

sidste mange år.  

Vi har fra JHF UU haft et ønske om at kunne få adgang til at bruge Håndbold app’en, som alle trænere på 
turneringsholdene kender og dagligt har fremme op til flere gange, til både PR af kurser samt give trænerne en 
mulighed for at selv kunne tilmelde sig – selvfølgelig med deres klubs godkendelse.  

I efteråret 2019 lykkedes det og selvom der stadigvæk er småting, der er under udvikling, så ser vi flere og flere 
tilmeldinger via appfunktionen. Kursuskalenderen for hele Danmark kan tilgås fra app og man kan vælge til og fra i 
forhold til hvad man, som træner, har ønske om at deltage på.  

  
   



Vi skal stadig blive endnu bedre til at komme ud til trænerne, om det så via Facebook, hjemmesider, app løsninger 
eller andet – det må tiden vise. Men vi må ikke forvente at kursisterne kommer af sig selv – det er vores opgave at 
gøre dem opmærksomme på vores tilbud.  

Online kurser 
Jeg kan ikke helt slippe udenom Coronaen og de følgevirkninger den har haft her i foråret 2020.  

Stort set alt kursusvirksomhed har været lukket ned fra marts og så frem til sidst i juni både i kredse, JHF og DHF. 
Det betød også at vores Final4 Event i Boxen i Herning blev aflyst. Men lidt godt er der også kommet ud af det. 
Sammen med Fyns Håndbold Forbund (FHF) fik vi lov til at lave nogle testkurser på børne træner uddannelsen samt 
nogle inspirationskurser.  

Vi har gjort os nogle spændende erfaringer, som vi forhåbentlig kan bruge positivt fremadrettet til at gøre vores 
kurser endnu skarpere. Måske ser vi også flere webinarer i fremtiden, hvor man hjemmefra eller i klubben kan følge 
undervisningen.  

Igennem maj og juni måned deltog knap 400 kursister på de moduler, som blev udbudt i samarbejde mellem FHF, 
Academi4Coach og JHF. Det kan vi kun være godt tilfredse med. Samtidig en stor tak til FHF for samarbejde på tværs 
af Lillebælt.  

Fremtiden:  
Til trods for det benspænd Coronaen 

har været, så er så småt i gang med 
planlægningen af en EM-event d. 13. 
december 2020 i Herning området.  

Vi arbejder på at kunne give trænere 
i alle aldre, ledere m.fl. en god og 
inspirerende håndboldoplevelse i 
forbindelse med kvindernes EM 2020. 
Mere følger hurtigst muligt om denne 
event.   

Tak:  
Jeg vil slutte min beretning med at rette en kæmpestor tak til alle de mange uddannelsesfolk, som sidder i de otte 

uddannelsesudvalg rundt i Jylland.  

I gør et kæmpestort stykke frivilligt arbejde for at få gjort vores trænere endnu dygtigere. Det er ikke alt vi lykkes 
med og nogle ting er svære end andre af forskellige grunde, men jeres indsats er vigtig og I gør en forskel, så forsæt 
det gode arbejde.   

En stor tak til JHF Uddannelsesudvalg: Flemming 
Østergaard Kreds 1, John Andersen Kreds 2, Erik Møller 
Kreds 3, Jørgen Larsen Kreds 4, Tue Fisker Kreds 5, Lilja 
Snorradottir Kreds 7, Lars Lynge Kreds 8 og vores 
uddannelses nestor Ove Leegaard for et godt 
samarbejde.  

Vi har i de forgangne år haft udviklingskonsulent 
bistand af Lars Møller kreds 5 omkring VM-
trænereventen og af Andreas Kronborg kreds 3 omkring Final 4 trænereventen. En stor tak til jer begge for jeres store 
indsats i forbindelse med de to tiltag.  

På kontoret i Hobro sidder Marc og holder styr på alt omkring uddannelse lige fra hjemmesiden til Facebook til 
kursist håndtering og så meget andet. Tak til dig Marc for din kæmpe indsats for uddannelsesområdet. I vores Corona 



nedluknings periode, har vi været så heldige at kunne trække på chefen selv, så også en stor tak til Heidi. Tak til 
Bettina på kontoret i Hobro for at have styr på økonomien. 

Tak til Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse for godt samarbejde i det forgangne år.  


