
 

Børnehåndboldens opstartsmøde og  

inspirationsaften i Kreds 7  

ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER 

 

Aftenens emne; 

”Trænerens rolle som kulturbærer og legens vej til god håndboldtræning” 

 

Onsdag de 30. september kl. 19.00 – 21.30 i Rødding Centeret. 

I år har vi valgt at invitere Kirsten Rasmussen fra FHF til dette års opstartsmøde. Kirsten har 

skrevet følgende om sig selv og aftenens program; 

”Mit navn er Kirsten Rasmussen, og jeg er en del af fynsk håndboldforbund, hvor jeg 

er træner på tons & teknik, udviklingscenteret og er instruktør på deres 

træneruddannelser. Jeg er også tilknyttet ungdomstræner camps gennem DHF, og 

bruger gerne så meget af min fritid som det er muligt rundt i de forskellige 

håndboldhaller. Derudover har jeg en baggrund med en kandidat i idræt og sundhed, 

med specialisering i konkurrence og elitesport, og det er specielt noget af det jeg 

lærte under mit speciale jeg vil fortælle jer mere om. Til dagligt er jeg efterskolelærer 

på True North Efterskole, så alle aspekter af mit liv handler om formidling, 

undervisning og unge mennesker.  

Mit oplæg vil være delt i 2 dele. Del 1 vil være teoretisk, og vil omhandle hvordan man som træner, kan være med til 

at skabe den ønskede kultur på sit hold, gennem sine handlinger. Jeg vil komme ind på hvilke elementer der er 

stærke at have i en udviklingskultur, så fokus er på udvikling, leg og sociale relationer. Dette vil hænge sammen med 

del 2, som primært blive en praktisk del, denne del vil omhandle hvordan man som børnetræner kan lege 

håndbolden ind. Jeg vil gøre op med nogle af de “klassiske” stationære træningsøvelser, og i stedet erstatte dem, 

med sjove øvelser, hvor legen er lige så meget i fokus som den sportslige udvikling.” 

Kl. 19.00  Velkomst med let forplejning 

Kl. 19.10  Oplæg om den kommende sæson – Totalhåndbold og Kortbane i Kreds 7  

Kl. 19.30 Oplæg fra Kirsten Rasmussen – først teori og bagefter praksis i hallen  

Kl. 21.30 Tak for i aften 

Prisen er kr. 50 og tilmelding sker via haandoffice – kursusnummer 3653 – senest den 25.09.20. 

 

      Venlig hilsen BUU og udviklingskonsulent Bettina Sparvath 


