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Uddannelsestilbud udbudt i JHF Kreds 5 
 

 
Uddannelsesudvalget er nu klar med et hæfte, der indeholder adskillige 
kursustilbud. Vi arbejder stadig i en usikker tid med hensyn til, hvad der er 
muligt. Men vi vil ikke risikere, at det er muligt at afvikle træneruddanelse i 
en vigtig genstartsperiode og så ikke være klar. Vi har derfor forsøgt at 
sammensætte et tilbud, vi håber at kunne realisere helt eller delvist. Skulle det 
vise sig, at hallerne ikke er åbne til de første kurser, vil vi løbende forholde os 
til det og, med nogle af kurserne, forsøge at afvikle det online. 
 
Hjælp os med at sikre, at kendskabet til dette hæfte når ud til ALLE 
trænere og ledere i jeres forening. 
 
Der er udbud af samtlige moduler fra DHF TRU, hvor vi i år ikke ser det 
muligt at afvikle den store IHÅ kursusevent og i stedet har opdelt det i 
enkeltvise kurser. DHF trænerlinje (TRU) rettes mod trænere af U15 til U19. 
 
Vi har desuden valgt at forsøge med planlægning af udvalgte BTU-moduler 
så I har nogle tilbud, der kan gives videre til jeres trænere. 
 
Udover de faste modulkurser udbyder vi inspirationskurser, hvor vi har 
inviteret lokale instruktører til at lære fra sig med udgangspunkt i et aftalt 
tema. 
  
Eventuelle spørgsmål vedrørende de enkelte kurser kan besvares af konsulent 
Lars Møller på: 
 
Mobil: 21 631 651 
Mail: lmo@dhf.dk  
 

Venlig hilsen 
 

Uddannelsesudvalget i JHF – Kreds 5 
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Kursustitel Dato Målgruppe Sted Sidste 

tilmelding 
Side 

 
Beach Handball 
- Inspiration til træning 

Man. 10. maj U11 til 
senior 

Skæring 
Beachbaner 

3. maj 6 

BTU Modul 
” Forsvarsbevægelser og 
samarbejde” 

Ons. 9. juni U9 til U13 Skæringhallen 2. juni 7 

TRU Modul  
”Angreb” 

Lør. 12. juni U15 til U19 Viby Idrætscenter 4. juni 8 

TRU Modul 
Trænerpraksis & Kontra 

Lør. 19. juni U15 til U19 Viby Idrætscenter 11. juni 9 

TRU Modul 
”Trænerrollen” 

Lør. 14. aug. U15 til U19 Skæringhallen 6. aug. 10 

BTU Modul  
”Grundmodul” 

Lør. 14. aug.   U9 til U13 Viby Idrætscenter 6. aug. 11 

TRU Modul 
”Målvogtertræning” 

Søn. 15. aug. U15 til U19 Skæringhallen 6. aug. 12 

TRU Modul  
”Fysisk træning” 

Søn. 15. aug. U15 til U19 Skæringhallen 6. aug. 13 

BTU Modul 
”Afleveringer, kaste- & 
skudteknik” 

Ons. 18. aug. U9 til U13 Skæringhallen 10. aug. 14 

BTU Modul 
”Sjov håndbold for de 
mindste” 

Ons. 1. sept. U5 til U8 Hørning 
Idrætscenter 

24. aug. 15 

BTU Modul 
”Finter, duel & småspil” 

Ons. 8. sept. U9 til U13 Skæringhallen 31. aug. 16 

Trille & Trolle 
- Inspirationskursus 

Lør. 11. sept. Trænere for 
2-5 årige 

Viby Idrætscenter 3. sept. 17 

TRU Modul  
”Forsvar” 

Lør. 16. okt. U15 til U19 Skæringhallen 8. okt. 18 



JHF, Kreds 5 
Uddannelsesudvalget 
Sommer og efterår 2021  
 

 4

Opbygning af DHF´s børnetræneruddannelse (BTU) 
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Opbygning af DHF´s trænermodulkurser (TRU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS – Det er via deltagelse på ovennævnte trænermoduler, at der gives 
adgang til den videregående DHF divisionstræneruddannelse. 



JHF, Kreds 5 
Uddannelsesudvalget 
Sommer og efterår 2021  
 

 6

Beach Handball træning 
 

Tidspunkt:    Mandag d. 10. maj 
Mødetid:    kl. 17.30 
Afsluttes:    kl. 20.30 
Sted:      Skæring Beach Arena 
Instruktør:   Lars Møller 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  3. maj via HåndOffice kursus-nr. 
      3855 
 
Få inspiration til træning i sand og få et oplæg om hvordan du sammen med 
dine spillere kan få endnu bedre oplevelser med denne sommeraktivitet af 
vores håndboldspil. 
 
Hvilke elementer kan du træne i sand som også giver læring der kan tages 
med ind i hallen, men i endnu højere grad hvordan kan du lave 
træningsøvelser med leg og kreativitet i sandet. 
 
Lars Møller vil give et oplæg om enkle taktiske elementer i Beach Handball, 
men vil ellers primært fokusere på en praktisk lektion med konkrete forslag 
til din sommertræning i sand.  
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres en aftensmad + sodavand i indlagt pause 
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BTU Modul – Forsvarsbevægelser og samarbejde 
 

Tidspunkt:    Onsdag d. 9. juni 2021 
Mødetid:    Kl. 18.00   
Afsluttes:    Kl. 21.30 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Jes Nielsen 
Deltagerpris:   350,- kroner  
Tilmeldingsfrist:  2. juni via HåndOffice kursus-nr. 
      3856 
Målgruppe:    Trænere for U9, U11 & U13  
 
På dette modul får du indsigt i basiselementerne i forsvarsspillet. 
 
Igennem relevante øvelser arbejdes der med både individuelle 
forsvarsbevægelser og forsvarssamarbejde. 
Du bliver præsenteret for progressionen i øvelserne, så de giver 
mening for børnespillere på forskellige niveauer. 
På modulet arbejdes der med følgende: 
• Fysisk kontakt 
• Placeringsevne 
• Bolderobring 
• Det skal være sjovt at træne forsvar 
• Konkrete lege og øvelser 
• Håndboldappen 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres en sandwich + sodavand i indlagt pause 
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DHF Trænerlinje (TRU) - Angreb  
 

Tidspunkt:    Lørdag d. 12. juni 2021 
Mødetid:    Kl. 9.30 
Afsluttes:    Kl. 16.30 
Sted:      Viby Idrætscenter 
Instruktør:   Thomas Høst 
Deltagerpris:   700,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  4. juni via HåndOffice kursus-nr. 
      3857 
Målgruppe:  Trænere for U15, U17 & U19 
 
Angrebsspillet indeholder mange facetter. Lær at komme hele vejen rundt. 
 
På kurset beskæftiger man sig både med tekniske og taktiske elementer 
samt samarbejde og kollektivt angrebsspil. Praktisk træning med medier 
udgør en stor del af kurset. 
 
Forud for kurset skal kursisten gennemgå et e-læringsmodul, hvor centrale 
begreber og modellen ”de fire værksteder” bliver præsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/vand 
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DHF Trænerlinje (TRU) - Trænerpraksis og Kontra 
 

Tidspunkt:    Lørdag d. 19. juni 2021 
Mødetid:    kl. 9.30 
Afsluttes:    kl. 16.30 
Sted:      Viby Idrætscenter 
Instruktør:   Afventer 
Deltagerpris:   700,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  11. juni via HåndOffice kursus-nr. 
      3858 
Målgruppe:  Trænere for U15, U17 & U19 
 
Kan du omsætte din viden til praksis? Få feedback på din træning. 
 
Instruktøren vil på dette kursus præsentere øvelser til træning af 
kontraspillet. 
Kursisterne vil efterfølgende selv skulle planlægge og afvikle træning med 
medier og modtage feedback fra instruktøren på deres trænerpraksis. 
Forud for kurset skal kursisten gennemgå to e-læringsmoduler: ’Planlægning’ 
og ’Læring og undervisning’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/vand 
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DHF Trænerlinje (TRU) - Trænerrollen  
 

Tidspunkt:    Lørdag d. 14. august 2021 
Mødetid:    Kl. 9.30 
Afsluttes:    Kl. 16.30 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Niels Christian Pedersen 
Deltagerpris:   700,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  6. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3859 
Målgruppe:  Trænere af U15, U17 & U19 
 
Træn dig selv, så du bliver bedre til at træne dine spillere. 
 
På kurset gennemgår man nogle centrale emner i forhold til, hvordan man 
bør varetage opgaven som træner for ungdomsspillere og hvordan man kan 
arbejde med motivation, målsætning og relationer. 
Der veksles mellem oplæg, opgaver, debat og erfaringsudveksling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning:  
Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/vand 
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BTU Modul – Grundmodul 
 

Tidspunkt:    Lørdag d. 14. august 2021 
Mødetid:    Kl. 9.30 
Afsluttes:    Kl. 15.00 
Sted:      Viby Idrætscenter 
Instruktør:   Kim Adamsen 
Deltagerpris:   600,- kroner  
Tilmeldingsfrist:  6. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3860 
Målgruppe:    Trænere for U9-U13  
 
På grundmodulets tilstedeværelsesdel får du skabt et godt fundament for 
at være børnetræner. Det er de samme emner, der arbejdes med i E-delen 
og i den praktiske del. Derfor er det godt at have været igennem E-delen, 
inden du møder op til den praktiske del af grundmodulet. 
Instruktøren vil udfolde emnerne yderligere med konkrete eksempler. 
Kurset er en blanding af klasseundervisning og undervisning i hallen, hvor 
både instruktøren og kursisterne er på. Instruktøren tager udgangspunkt i 
kursisterne for at gøre det mest muligt nærværende for kursisterne. 
 
På grundmodulet arbejdes der med følgende: 
• Børnetrænerens roller 
• Forældresamarbejde 
• Formidling på halgulvet 
• Aldersrelateret træning 
• Håndboldappen 
• Den gode træning og træningsplanlægning 
 
Forplejning:   
Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/vand 
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DHF Trænerlinje (TRU) - Fysisk træning    
 

Tidspunkt:    Søndag d. 15. august 2021 
Mødetid:    Kl. 9.00 
Afsluttes:    Kl. 13.00 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Bo Rudgaard 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  6. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3861 
Målgruppe:  Trænere for U15, U17 & U19 
 
Varm op. Løb, bliv stærk og undgå skader. Sådan kan du gøre! 
 
Håndboldtræningen skal give spillerne mulighed for at bruge deres krop, få 
pulsen op og føle, at de bliver stærkere. På kurset bliver kursisten 
præsenteret for eksempler på gode øvelser, som tilgodeser dette og som 
samtidigt reducerer spillernes risiko for at få skader. Deltagerne kommer 
desuden til at arbejde med, hvordan man kan organisere den fysiske træning 
i den enkelte forening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres frokost til alle deltagere. 
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DHF Trænerlinje (TRU) - Målvogtertræning 
 

Tidspunkt:    Søndag d. 15. august 2021 
Mødetid:    Kl. 13.00 
Afsluttes:    Kl. 17.00 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Mads Thorbjørn Andersen 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  6. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3862 
Målgruppe:  Trænere for U15, U17 & U19 
 
Vil du gerne have mere fokus på træning af dine målvogtere? 
Gør noget ved det nu. 
 
På dette kursus bliver kursisten præsenteret for nogle grundlæggende 
værktøjer og øvelser med fokus på træning af ungdomsmålvogteren. En stor 
del af kursusindholdet er praktisk træning i hallen. Deltagerne vil også 
komme til at arbejde med, hvordan man kan organisere målvogtertræningen i 
den enkelte forening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres let eftermiddagsforplejning til alle deltagere. 
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BTU Modul – Afleveringer, kaste- og skudteknik  
 

Tidspunkt:    Onsdag d. 18. august 2021 
Mødetid:    Kl. 18.00 
Afsluttes:    Kl. 21.30 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Ole Busk Henriksen 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  10. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3863 
Målgruppe:  Trænere for U9, U11 & U13 
 
På dette modul vil du arbejde med de mest essentielle færdigheder i 
håndboldspillet; afleveringer og skud. 
At kaste og især at gribe er ikke ’bare lige’ for vores børnespillere, og 
hvordan skal 
du lige lære dem det? Hvad er progressionen, og hvad skal du have fokus på? 
Det lærer du på dette modul, som arbejder med følgende: 
• Kaste- og afleveringsteknik 
• Forskellige skud- og afslutningsteknisk 
• Brugen af forskellige boldtyper 
• Formel og funktionel træning 
• Konkrete lege og øvelser 
• Håndboldappen 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres en sandwich og en sodavand i en indlagt pause. 
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BTU Modul – Sjov håndbold for de mindste 
 

Tidspunkt:    Onsdag d. 1. september 2021 
Mødetid:    Kl. 17.30 
Afsluttes:    Kl. 20.30 
Sted:      Hørning Idrætscenter 
Instruktør:   Anders-Peter Pedersen 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  24. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3864 
Målgruppe:  Trænere for U5 til U8 
 
På dette modul får du viden og inspiration til, hvordan du skaber den gode 
børnetræning. 
For mange spillere i disse årgange er det deres første møde med 
håndboldtræning og foreningslivet, og du har som træner en afgørende rolle 
for, at det bliver en god oplevelse for spillerne og deres forældre. Et 
kæmpe ansvar – men også en sjov og meningsgivende opgave! 
På modulet arbejdes der med følgende: 
• At skabe høj aktivitet 
• At planlægge en alsidig og varieret træning 
• At skabe et godt miljø 
• At bruge hele hallen 
• At bruge bolden og bruge forskellige bolde 
• Konkrete lege og øvelser 
• Håndboldappen 
 
Kurset vil være med medier fra Hørning Håndbold til de praktiske lektioner 
 
Forplejning: 
Der serveres sandwich og sodavand i indlagt pause. 
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BTU Modul – Finter, duel og småspil 
 

Tidspunkt:    Onsdag d. 8. september 2021 
Mødetid:    Kl. 18.00 
Afsluttes:    Kl. 21.30 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Søren Fisker 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  31. august via HåndOffice kursus-nr. 
      3865 
Målgruppe:  Trænere for U9, U11 & U13 
 
På dette modul vil du arbejde med duelspillet, altså primært situationen en 
mod en. 
Hvilke teknikker og egenskaber skal man fokusere på og træne for at gøre 
spillerne skarpe i denne centrale del af håndboldspillet. 
Duellen vil i modulet også blive spilorienteret, da der vil være eksempler på, 
hvordan den kan trænes i småspil og partibold. 
Det lærer du på dette modul, som arbejder med følgende: 
• Værktøjer til 1 mod 1 situationen 
• Finteteknik 
• Partibold og andre småspil 
• Vurderingsevne 
• Split vision 
• Håndboldappen 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres en sandwich samt en sodavand i indlagt pause. 
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Inspirationskursus Trille & Trolle træning  
 

Tidspunkt:    Lørdag d. 11. september 2021 
Mødetid:    Kl. 12.30 
Afsluttes:    Kl. 15.30 
Sted:      Viby Idrætscenter 
Instruktør:   Anna Heide 
Deltagerpris:   350,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  3. sept. via HåndOffice kursus-nr. 
      3866 
Målgruppe:  Trænere for Trille & Trolle 2-5 år 
 
Praktisk inspirationstræning i hal 
Anna viser indhold i aktiviteter med mor og far 
Erfaringsudveksling mellem deltagende trænere om forskellige måder at 
strukturere aktiviteten for de yngste. 
 
På kurset vil der være medier til de praktiske lektioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres sandwich og sodavand i indlagt pause. 
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DHF Trænerlinje (TRU) - Forsvar 
 

Tidspunkt:    Lørdag d. 16. oktober 2021 
Mødetid:    Kl. 9.30  
Afsluttes:    Kl. 16.30 
Sted:      Skæringhallen 
Instruktør:   Søren Fisker 
Deltagerpris:   700,- kroner 
Tilmeldingsfrist:  8. okt. via HåndOffice kursus-nr.  
      3867 
Målgruppe:    Trænere for U15, U17 & U19 
 
Det skal også være sjovt at dække op. Lær hvordan. 
 
På kurset beskæftiger man sig både med tekniske og taktiske elementer 
samt samarbejde og kollektivt forsvarsspil. Praktisk træning med medier 
udgør en stor del af kurset. 
 
Forud for kurset skal kursisten gennemgå et e-læringsmodul, hvor centrale 
begreber og modellen ”de fire værksteder” bliver præsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forplejning: 
Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/vand 
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Ønskekurser i foreninger 

 
 
I JHF - Kreds 5 kan vi udover de centralt udbudte kurser fra dette hæfte 
tilbyde foreninger, at de mod en mindre arbejdsindsats kan få afholdt 
kursus i egen hal. 
 
Udgangspunktet er at foreningen skal: 
 

 Kontakte Lars Møller i god tid før kurset ønskes afholdt 
 Stille haltid til rådighed 
 Garantere minimum 10 deltagere fra egen forening 
 Være behjælpelig med at finde eventuelle medier 

 
 
Har dette interesse kontaktes Lars Møller for en snak om kursusindhold, 
kursuslængde etc. på: 
 
Mobil: 21 631 651 
Mail: lmo@dhf.dk 
 
 
Når der er aftalt kursustidspunkt og sted forbeholder JHF - Kreds 5 sig 
ret til at udbyde kurset til trænere i øvrige foreninger for at opnå 
tilstrækkelig tilslutning til kursusafvikling. 
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Kursustilmelding: 
 
For udbudte kurser i dette hæfte sker tilmelding via Haandoffice. 
 
Hvis du ikke har tilknytning til en klub, er også muligt at tilmelde sig ved at 
udfylde blanketten ”Kursustilmelding” på nedenstående hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 
 

www.jhfkreds5.dk 
 


