
RIGTIG, SJOV  
HÅNDBOLD 

Et uddrag af Dansk Håndbold Forbunds nye vidensgrundlag for god 
og udviklende børne- og ungdomshåndbold.

Rigtig, sjov håndbold! Hvad er nu det for noget? 
Findes der en måde at spille håndbold på, som er 
mere rigtig end andre? Svaret er både ja og nej. 

Hvis du spørger en landsholds- eller ligaspiller, er 
rigtig håndbold den håndbold, der bliver spillet på en 
40x20-bane med harpiks og masser af hårde tack-
linger. Det er den håndbold, vi ser i fjernsynet. Derfor 
har der længe været en opfattelse blandt de fleste 
danskere af, at ’rigtig’ håndbold er som det, vi ser i 
fjernsynet.

Den opfattelse har i mange år haft betydning for 
vores træningstilbud til børn og unge. Målet har 

groft sagt været, at alle børn på et tidspunkt skulle 
lære ’det færdige spil’. Igennem de sidste små 10 år 
er der – både i håndbolden og mange andre sports-
grene – dog sket et skred i den opfattelse. Det er 
nu en mere eller mindre almengyldig opfattelse, 
at rigtig, sjov håndbold for børn og unge er noget 
andet end det, vi ser i fjernsynet. Hvordan den rig-
tige, sjove håndbold så ser ud, afhænger af mange 
ting, fx børnenes alder, modenhed og motoriske 
færdigheder.

Med andre ord: Der findes ikke én rigtig måde at 
spille håndbold på for børn og unge. Men der findes 
alligevel et fundament, som er mere rigtigt end andre.

PIXI-UDGAVEN

Download hele vidensgrundlaget  

på rigtigsjovhaandbold.dk



DET GODE TRÆNINGSMILJØ FOR BØRN OG UNGE
Et godt træningsmiljø er i forskningen beskrevet som 
en arena, hvor udøveren får opfyldt grundlæggen-
de fysiske og psykologiske behov ved deltagelse i 
træningen. Hvis disse grundlæggende behov opfyldes 
i træningsmiljøet, skaber det en afgørende indre mo-
tivation for spilleren. Det er den motivation, der også 
på lang sigt får den enkelte til at deltage aktivt og 
blive i sporten.

Forskerne Louise Kamuk Storm og Kristoffer Henrik-
sen har undersøgt, hvilke betingelser der er til stede i 
gode og udviklende idrætsmiljøer. Det er:

1. Udvikling af både sportslige og personlige 
 kompetencer
2. Et stærkt fællesskab, hvor alle har en plads 
 og en rolle
3. At der er plads til det frie initiativ, både i forhold 
 til indflydelse på den formelle træning og mulig-
 heden for selvtræning og leg
4. En stærk og sammenhængende kultur ført an 
 af træneren. Man gør, hvad man siger.

De fire punkter er grundlæggende for, hvad Dansk 
Håndbold Forbund mener, der som minimum skal 
være til stede for at skabe et godt træningsmiljø for 
børn og unge. De er nemlig også en udbygget forstå-
else af de grundlæggende psykologiske parametre for 
indre motivation: samhørighed/fællesskab, mestring/
kompetence og selvbestemmelse/autonomi.

DEN GODE KAMPOPLEVELSE
Kampoplevelsen er en stor del af håndboldens DNA. 
Dansk Håndbold Forbund ønsker at udbyde spilfor-
mer, kampprodukter og turneringer, der understøtter 
den gode udvikling af børn og unges håndboldspil, og 
som giver mulighed for at opbygge et hensigtsmæs-
sigt træningsmiljø i foreningerne.

Derfor er det Dansk Håndbold Forbunds ønske at ud-
byde kampprodukter, der giver alle spillere mulighed 
for at få en god kampoplevelse uanset håndbold-
færdigheder eller alder og livsfase. Dette er blandt 
andet et arbejde, der ligger i implementeringen af nye 
spilformer og brugen af kortbanen på U9-U11.

Derudover er det alle aktørers ansvar at gøre kampen 
til et sted, hvor den gode oplevelse er i højsædet og 
derved styrke spillernes motivation. Det betyder fx, at 
Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at alle spillere som 
minimum spiller en halv kamp, eller at trænerne udvi-
ser respekt for modstanderne og tager de nødvendige 
hensyn, hvis der er stor niveauforskel på de to hold. 

Det betyder også, at alle voksne går forrest med det 
gode eksempel i deres opførsel før, under og efter kam-
pene. Det handler i børne- og ungdomsrækkerne ikke 
blot om at vinde, men også om hvordan man vinder.

SEKS GRUNDSTEN FOR  
’RIGTIG, SJOV HÅNDBOLD’

1   Håndbold skal være en god oplevelse for  
 alle børn og unge. 

2   Den gode træningsoplevelse giver mulighed  
 for, at alle børn og unge kan udvikle sig. 

3   Den gode kampoplevelse skaber udvik-  
 ling, motivation og læring i kampen 
 – for holdet og den enkelte spiller. 

4   Det gode trænings- og klubmiljø sikrer et 
 håndboldtilbud, der er tilpasset børn og 
 unges hverdagsliv og livsvilkår.

5   Sociale relationer og fællesskabet er   
 bærende elementer i håndboldsporten.

6   I håndboldforeningen har børn og unge   
 mulighed for at udvikle kompetencer, 
 som ruster dem til livet på og uden for   
 håndboldbanen.

De seks grundsten er ekstraktet af den viden og 
de anbefalinger og holdninger, som fremgår af 
vidensgrundlaget ’Rigtig, sjov håndbold’. Det er 
grundsætninger, som bygger på viden om moti-
vation og trivsel samt fysisk og kognitiv udvik-
ling hos børn og unge. Brugen af grundstenene 
skal ske med den enkeltes alder, udviklingstrin, 
niveau og livsvilkår for øje. 

Download hele vidensgrundlaget og hør podcasts 
med nogle af forskerne og praktikerne bag videns-
grundlaget på rigtigsjovhaandbold.dk.


