
Uddannelsesudvalget 2021 
 
Sæsonen 2021-22 har været præget af beslutsomhed og anderledes løsninger på 
uddannelsesområdet. Beslutsomhed i form af udbud og gennemførelse af alle moduler 
indenfor BTU og TRU. Alle kurser er gennemført indenfor de til en hver tid gældende rammer 
og vilkår under Covid-19. Alligevel er det lykkes Kreds 5 at få gennemført alle kurser med 
fysisk fremmøde, hvilket i høj grad skyldes rettidig omhu i forbindelse med planlægningen. 
Størstedelen af kurserne blev afholdt i maj-juni måned og fulgt op efter sommerferien i august-
september, altså mens restriktionerne var mindst.  
 
Anderledes løsninger har også fundet vej på uddannelsesområder og det er langt fra alle 
kursister der har deltaget i et “almindeligt” BTU eller TRU modul, mange har også benyttet sig 
af online kurser som har haft stor tilslutning. Der er hele sæsonen igennem blevet udbudt 
BTU-online og TRU-online kurser, samt en hel del inspirationskurser.  
 
Der har senest været afviklet “kortbane” kursus og de traditionsrige kursusdage på IHÅ er 
planlagt til pinsen 3.-5. maj. Der har også været Trille-Trolle kurser og desuden har det nye 
koncept med kursusforløb lokalt i foreningen, været afprøvet med succes. 
 
I kalenderåret 2020 var der i alt 186 kursister fra foreninger i Kreds 5 - hvilket i 2021 er steget 
til 235 kursister. Det er en positiv udvikling, men vi vil gerne sætte endnu større fokus på 
uddannelse i foreningerne. 
 
Uddannelse er ofte lige med udvikling og derfor er det også naturligt at vi som udbydere af 
uddannelse udvikler os hele tiden. 2021 har stået i udviklingens tegn og det er lykkes at få 
sammensat et stærkt uddannelsesudvalg med håndboldfaglige kompetencer og som står klar 
med arbejdshandskerne på. 
 
Kreds 5 vil med startskuddet af projektet Uddannelsesambassadør sætte fokus på 
UDDANNELSE I DIN FORENING! 
Uddannelse er ikke noget nyt, men vi har alligevel tænkt det lidt anderledes. Det betyder at 
udgangspunktet skal være foreningens hverdag og behov. Samtidig flyttes mange aktiviteter 
ud på foreningerne hjemmebane - altså ud lokalt hos jer! Vi tilbyder, sammen med din 
forenings uddannelsesambassadør, at tage aktivt del i planlægningen af en uddannelsesplan 
specielt lavet med udgangspunkt i din forening og for jeres trænere. 
 
Vi håber I vil tage godt imod vores initiativ og være med til at løfte både din håndboldforening 
og hele håndboldmiljøet i kreds 5. 
 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for samarbejdet til personale på kontoret - Kasper og 
Susanne! Hvor der altid er hjælp at hente. Der skal også lyde en stor tak til Lars for sparring 
og mange gode snakke - ja, og så naturligvis tak for din fantastiske indsats for håndbolden i 
Kreds 5 igennem 22 år. Der skal også lyde et velkommen til Anders som ny kredskonsulent. 
 
Tak for et godt og spændende samarbejde i bestyrelsen med sparring på tværs af udvalg og 
ansvarsområder. En særlig tak til Henrik for at give plads til de kreative tanker. 

 
De bedste hilsner 
 
Kim Adamsen 
Formand for uddannelsesudvalget Kreds 5 
 


