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KURSUSPAKKEN 
5 kurser til din forening 

Lær sammen - lær af hinanden 

Håndbolduddannelse 
JHF kreds 6 

4. Hvordan snakker jeg med mine spillere?  
Kommunikation 

Mød og anerkend dine spillere! 
 
Hvad er en procesorienteret mestringsarena?  
 
Hvor børn/unge er i balance med sig selv?  
 
Hvorfor er indre motivation så afgørende? 
 
Hvad er forskellen på et resultatorienteret 
miljø og mestringsmiljø? 
 
Bliv bevidst om din kommunikation med dine 
spillere, således de oplever at blive mødt og 
anerkendt. 

1. Rigtig, Sjov håndbold – Vidensgrundlaget. 
Den fælles forståelse - det samme sprog. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2. Mønten – Perspektiv på det hele menneske 
 
Er samfundets tilgang til børn/unge en udfordring for forenings-
livet?  
Er I klar til mødet med den magiske mønt? 
 
Få et perspektiv på, hvordan I håndterer medlemmerne. 
 
Hvad der er vigtigt i forhold til arbejdet med dem? 
Hvordan man som forening kan gøre dette i praksis? 

3. Grundmodul 
trænerrollen, aldersrelateret træning og træningsplanlægning 

5. Træningsmiljø 
Det attraktive træningsmiljø udspringer ofte af et godt klubmiljø.  

 
Kan I rekruttere og fastholde medlemmer?  
 
Har I grundlæggende værdier, som der er enighed om i hele klubben? 
 
Hvilke strategier tegner jeres klubmiljø? 

Prisen for HELE kursuspakken er 9995 kr. 
Foreningen må deltage med bestyrelsen, trænerne, holdlederne og mange flere… 
Samarbejder I med andre foreninger og kursuspakken, kan vi reducere prisen. 
 

Kursernes varighed er fra 2½ time til 6 timer og er inklusiv forplejning. 
 

Se mere her: https://haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-6/uddannelse-traening/aktuelle-kurser/ 
 

For mere info kontakt: 
Foreningskonsulent i JHF kreds 6 Mads Bo Jensen på mail: mbj@dhf.dk eller tlf. 4182 0937  
Uddannelsesudvalget mail: uukreds6@dhf.dk 
Kredskontoret mail: kreds6@dhf.dk eller tlf. 75629811 

Vi kører en barca venstre med overgang mod midten… 
hvis du er fri, skyder du, ellers afleverer du til  Madsen. Du 
angriber på ydersiden… Forsvar: TA NU VE DEM! 

 Jeg spiller f…… bare hånd-
bold… IKKE SÅ MEGET PIS. 
                 MÅÅÅÅÅÅÅÅL 

SHIT. IKKE gennem-
tænkt… de bolde falder 
jo NED igen…  Hvad så? 
Jeg må tænker hurtigt!  

Kan jeg nå at snige mig 
ud? -  sagde jeg virkelig 
selv ja til dette… der 
var jo ikke andre… 
skulle nok ha taget det 
kursus… ;-) 


