
Uddannelsesudvalget 
2021 vil ikke gå over i historien, som et fantastisk år for uddannelsesudvalgene i det jyske. Endnu en gang var 
corona en hård modspiller, men jeg vil rose mine UU-kollegaer + de ansatte rundt i kredsene for at have taget 
udfordringen op og fået nogle ganske fine ting sat i søen, selvom det har været svært.  
 
Vi har igen i 2021 afviklet en del online kurser i fællesskab mellem de jyske kredse og har også samarbejdet 
med HRØ omkring dette. På den måde har vi opnået en del erfaring indenfor området, som vi forsøger at 
bruge til videreudviklingen af uddannelsesområdet i de kommende år. Selvom det er vores klare overbevisning 
at de fysiske kurser har størst værdi på flest fronter, så kan online delen også noget. Så vi skal tage de bedste 
ting med videre og løfte uddannelsesområdet yderlig op – der er ingen tvivl for os, træneren og de ting, som 
hun / han kommer med, både indenfor men også udenfor banen gør den største forskel, om den enkelte spiller 
vælger at forsætte med at spille håndbold, skifter klub eller stoppe. Vi skal forsat støtte klubberne, trænerne 
og alle de frivillige med gode uddannelsestilbud og her kan onlinemediet hjælpe os med at nå længere ud og 
så et uddannelsesfrø på SoMe platformene, som så vil kunne vokse sig større og i sidste ende gøre at flere 
kommer på fysiske kurser.   
 

Uddannelsesarbejdet bærer som altid præg af samarbejde uanset, hvor vi kigger hen. Om 
det så er et kommunalt netværk, der tilbyder kurser eller ved at et par naboklubber der går 
sammen, eller om det blot er en klub og ildsjælene derfra der tager teten og kontakter et 
uddannelsesudvalg. Så kommer alt dette med målet om at gøre trænerne dygtigere og fylde 
deres trænerrygsæk op med flere kompetencer, flere øvelser og give dem adgang til et større 
netværk. Alt dette starter ved at man kontakter sin kreds, sin lokale konsulent eller det lokale 
UU for at få sat uddannelse i gang i klubben.   

 
I stort set alle kredse er uddannelses arbejdet et samarbejde mellem 
konsulenten, kontoret og så udvalget. Det skulle gerne gøre 
uddannelsesarbejdet mindre sårbart, hvis der i perioder skulle være f.eks. et 
større arbejdspres på de frivillige politikere eller hvis der skiftes konsulent eller 
kontorpersonale, så kan de øvrige løfte opgaven, så vi ikke går i stå.  
 
Jeg glæder mig meget til at se hvordan klubber, kredse og udvalg løfter uddannelsesopgaven i de kommende 
måneder. I den forgangne sæson har vi kunne mærke og høre på klubberne at lysten til uddannelse har været 
der, men der simpelthen har været masser af andre opgaver, som har stået foran. Så vi håber at 2022 bliver 
et godt år for uddannelse.  
 
Jeg vil slutte min beretning med at rette en kæmpestor tak til JHF Uddannelsesudvalg samt de mange ansatte 
der sammen løfter uddannelsesområdet rundt i Jylland.  
 
En kæmpestor tak til JHF-kontoret, specielt til Heidi, Bettina og ikke mindst Marc vores fantastiske 
uddannelsesblæksprutte.  
 
Også en stor tak til Jydsk Håndbold Forbunds bestyrelse for godt samarbejde i det forgangne år. 
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