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Håndboldmissionen er til idrætsusikre børn, som oftest ikke deltager i fysiske aktiviteter, hverken i SFO- eller
fritidsregi. Børn, som ikke altid oplever bolden som en god ven, der giver sjove oplevelser og motiverer til leg og
bevægelse med hinanden. Med materialet til Håndboldmissionen ønsker Dansk Håndbold Forbund at gøre det
muligt for alle børn, uanfægtet fysiske og psykiske forudsætninger, at indgå i boldspilsaktiviteter og introduceres til håndbold i en tillempet form. Materialet til Håndboldmissionen gør op med den traditionelle forforståelse
af både håndbold og boldspil generelt.
Materialet er bygget op om sørøverne Hugger-Hanne og Bomber-Bo, og deres søgen efter en sjælden og udsøgt
skat. Historien om Hugger-Hanne og Bomber-Bo er indgangsvinklen til de børn, som sjældent eller stort set aldrig
dyrker motion, men til gengæld har en rigtig fin fantasi og sans for leg.

Hvad består
Håndboldmissionen af?
Håndboldmissionen er en rejse mod den udsøgte
sørøverskat fordelt på seks missioner med Hugger-Hanne og Bomber-Bo. I materialet findes en
sørøverplakat, som er jeres kompas for missionernes forløb. På plakaten er historien om Hugger-Hanne, Bomber-Bo og skatten beskrevet.
Missionerne er beskrevet på hvert sit missionskort. Missionskortene kan tages med i hallen,
i skolegården, på legepladsen eller et helt fjerde
sted. Missionskortene er et redskab til pædagogen og underviseren.
Hvert missionskort indeholder en historie til
aktiviteten, som skal læses op for børnene. Det
resterende indhold er guidelines til pædagogen
og underviseren, og det skal som udgangspunkt
ikke læses op.

Få alle børn med
Håndboldmissionen har i høj grad fokus på
idrætsusikre børn. Børnene kan selv styre intensiteten i aktiviteterne, og der er derfor plads
til børn, som er i dårlig form og som er udfordrede motorisk, både i forhold til løb og kast.
Missionerne har også et socialt formål og missionerne kan kun løses ved fælles hjælp. I enkelte missioner er der dog plads til, at børnene
kan indgå uden at skulle være fysisk aktive i
missionen.

Hugger-Hanne og
Bomber-Bo på eventyr
Hugger-Hanne & Bomber-Bo er på mission. Brug
bolden til at finde skatten!
Rotter, magiske haler og kokosnødder er nogle
af de udfordringer de møder undervejs. Hjælp
dem med at bekæmpe udfordringerne og finde
skatten.

Bolden er børnenes ven
Børnene kan betragte bolden som deres bedste
ven, som altid kan være i samme humør som
børnene selv. Den kan være med til at være vild,
voldsom og ustyrligt sjov, når de selv ønsker
det, men bolden kan også være rolig, tryg og
afslappende. Mange kan lege med, men bolden
kan også godt lide bare at være sammen med
børnene enkeltvis. Bolden er børnenes ven.

Bliv inspireret på DR Ultra
DR Ultra har samlet 10 drenge, som aldrig har
spillet håndbold før. På tre måneder skal de
forvandle sig fra boldtosser til håndboldspillere, der kan dyste mod et hold fra en af
verdens bedste klubber.
Se med på www.dr.dk/ultra

Sådan begynder rejsen mod skatten
For at komme godt fra land, skal I have styr på lidt praktiske ting.

Tid
På hvert missionskort er der angivet et tidsestimat. Det er vigtigt at understrege at dette
tidsestimat udelukkende handler om, hvor lang
tid aktiviteten varer fra I begiver jer ud på missionen, til I er hjemme igen. Der skal påregnes
ekstra tid til opsætning og efterfølgende oprydning af aktiviteten.

Kaptajnens rolle
Hver aktivitet styres af kaptajnen. Kaptajnen
læser historien op, og leder missionen fra start
til slut. Rollen som kaptajnen kan varetages af
pædagogen, men børnene kan også bære rollen
som kaptajn indimellem. Overvej gerne dette
element, da det kan være en anden indgangsvinkel for børnene, i at deltage i Håndboldmissionen.

Håndboldforeningen
Kontakt jeres lokale håndboldforening og hjælp
de idrætsusikre børn i mødet med foreningslivet. I kan lægge et besøg i den lokale håndboldforening, som et element i jeres rejse mod skatten, eller aftale at foreningen kommer på besøg
hos jer.
Find din lokale håndboldforening her:
www.dhf.dk/googlemap

Plakat
Den vedlagte plakat kan hænges op i SFO’en, i
gymnastiksalen, på infotavlen, klasselokalet,
etc. Plakaten skal være motivationsfaktor og
navigatør før, undervejs og efter gennemførelsen af håndboldmissionerne. Plakaten er nemlig
et skattekort over missionerne, så børnene rent
visuelt kan følge med i rejsen mod den udsøgte
skat.

Bold
Vi anbefaler at I bruger en streethåndbold.
Streethåndbolden er et godt pædagogisk redskab til at give idrætsusikre børn gode boldoplevelser. Bolden er helt blød, hvilket medfører tre
klare fordele:
1.
Bolden er nemmere at holde om og kontrollere når man kaster
2.
Bolden er nemmere at gribe
3.
Bolden kan ikke drible, hvilket fordrer samspil og motiverer til bevægelse
På hvert missionskort er der beskrevet alternative bud på kasteredskaber, som I kan bruge
udover eller i stedet for streethåndbolden.

Skatten
Der er vedlagt 25 diplomer i materialet, og
I kan printe flere på dhf.dk/missionen, helt
gratis, eller bestille i god kvalitet til kr. 1,- pr.
stk. Hvert barn får et diplom, når de seks missioner er gennemført.
Derudover kan I lave små delskatte, for hver
mission der gennemføres. Det kan være ord,
der kan klippes i mindre stykker, hvorefter
det skal samles (SØRØVERSKIB, PAPEGØJE,
TRÆBEN, mm), eller en rebus der skal løses
fra gang til gang.
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