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Uddannelsesudvalgsformandens beretning 
 
Det er meget mærkeligt at skulle skrive denne beretning, da det er den sidste fra mig og 

ikke mindst, at det er sidste gang, der skal afholdes generalforsamling i Kreds 3.                                                                                                   

Fra næste sæson er vi en del af Dansk Håndbold Region Midt, som er en sammenlægning 

mellem Kreds 3, Kreds 5 og Kreds 6. 

Det er dejligt den sidste sæson, hvor det har heddet Kreds 3, at vi har haft rigtig mange 

trænere på kursus. Uddannelsesudvalget vil gerne takke jer klubber for, at I gør så meget 

for jeres trænere. 

Tilbageblik på sæsonen 2022-23 

Inspirationskursus: 

Da sæsonen 2021-22 kun lige var færdigspillet, afholdte vi det første inspirationskursus. 

Kurset var et samarbejde mellem Skjern Håndbold og Kreds 3. Skjern Håndbold med 

Claus Hansen i spidsen havde lavet et kursusforløb lørdag d. 09.04.2022, hvor de til-

meldte trænere kunne komme og opleve flere af Skjern Håndbolds kendte navne: bl.a. An-

ders Eggert, Rasmus Hauge, Bjarte Myrhol samt Claus Hansen, og udefra var Michael 

Bruun inviteret med som målmandstræner. Kurset blev et stort tilløbsstykke med over 100 

trænere tilmeldt fra hele Danmark. Trænerne kunne få ny inspiration fra 5 temaer á 45 mi-

nutter. Kurset blev optaget, så trænerne efterfølgende fik tilsendt de 5 træningspas. 

Den 10. oktober blev der afholdt inspirationskursus i Hammerum med fokus på, hvordan 

man tilrettelægger træningen på kortbane med 21 trænere fra forskellige klubber i kred-

sen, hvor instruktør, Søren Baadsgaard, gav sine bud på øvelser for U-9 og U-11 spillere 

til træningen på kortbane. Efter øvelserne i hallen forsatte kurset i teorilokalet, hvor Søren 

fortalte om det gode træningsmiljø for U-9 og U-11 spillere samt kom med råd til det gode 

forældresamarbejde. 

Uddannelsesudvalget blev kontaktet af Morten Damgaard fra TTH Holstebro, da de gerne 

ville afholde et inspirationskursus sammen med Kreds 3 lørdag d. 14. januar i år, hvor de 

sammen med deres kendte trænere og ligaspillere ville give andre trænere ny inspiration. 

Inspirationsdagen blev en stor succes, og igen med trænere tilmeldt fra hele Danmark. 

Trænerne fik ny inspiration via 5 temaer, som blev vist af ligatrænerne Søren Hansen og 

Halldor Sigfusson, målmandstræner Søren Rasmussen, fysisk træner Thomas Graagaard 

og ligaspiller Allan Damgaard. De 5 temaer blev optaget og efterfølgende tilsendt til træ-

nerne. Dagen sluttede med en kamp mellem TTH Holstebro og Skive. 

 

Klubkurser: 

I denne sæson har der, som i de foregående sæsoner, været mange klubber, som har 

henvendt sig til vores konsulent Andreas Kronborg eller uddannelsesudvalget for at af-



12 
 

holde et eller flere klubkurser for deres trænere hjemme i klubberne. Igen i år har vores in-

struktører været rundt i hele kredsen og undervist ikke mindre end 88 trænere. Tak til klub-

berne for at gøre så meget for jeres trænere. Jeg kan kun opfordre jer klubber til at kon-

takte vores konsulent i kredsen eller uddannelsesudvalget, så vi sammen med jer kan lave 

et kursus, som passer til jeres trænere. 

                                              

Målmandskursus: 

Efter de foregående sæsoner at have afholdt vores målmandskursus i Holstebro med Mi-

chael Bruun og hans unge målmænd, var det i år flyttet til Sportscenter Herning. I år var 

det Kim Andersen og hans målmænd fra efterskolen Lægården, som underviste. Kurset 

blev afholdt d. 12. januar i år og igen i år var mange trænere og deres målmænd tilmeldt.                                         

Målmændene var rundt på stationer, hvor de blev trænet og rettet af Kim Andersen og Co. 

Samtidig kunne deres trænere følge deres målmænd rundt på stationerne og få ny inspira-

tion og råd fra Kim og hans trænere. En rigtig god aften, hvor trænere og målmænd fik ny 

inspiration til deres træning hjemme i klubberne. 

 

Afslutning: 

Vi i uddannelsesudvalget vil gerne sige stor tak til vores konsulent Andreas Kronborg for 

det store arbejde for at få trænere på kursus. Du har fået oparbejdet et fantastisk samar-

bejde med klubberne i kredsen, og uden dine mange kontakter i klubberne ville vi ikke 

have afholdt så mange kurser. 

Stor tak til Jens og Rikke på kontoret for altid at være behjælpelige og jeres store arrange-

ment omkring de ting, vi laver i udvalget.  

Tak Jens for din deltagelse i vores møder, hvor du kommer med mange gode input til af-

holdelse af vores kurser. 

Stor, stor tak til Lars, Keld og Benjamin for mange års fantastisk samarbejde i uddannel-

sesudvalget. Det har været en fantastisk tid, hvor vi har besøgt rigtig mange klubber og 

lært endnu flere foreningsledere og trænere at kende. Jeg er sikker på, at de mange træ-

nere igennem de kurser, som vi har afholdt, har fået en rigtig god ballast både personligt 

og i deres arbejde hjemme i klubberne.  

 
 
Erik Møller                                                                                                   
Uddannelsesudvalgsformand 
 
 
                 


