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Den røde tråd 
 
Klubben har besluttet, at der skal være en Rød Tråd igennem træningen i ungdoms- 
rækkerne i Bolbro GIF Håndbold.  
 
Manualen dækker over hold i alderen 3-16 år. 
 
Idéen med den røde tråd er, at trænerne får et fælles fokus i forhold til den måde, som 
de træner håndbold på. Manualen skal samtidig give inspiration til øvelser i træningen. 
Den Røde Tråd skal have fokus på det, man skal kunne som spiller på de forskellige 
årgange. 
 
Den røde tråd skal opfattes som et opslagsværk, hvor trænere kan se, hvad der lægges 
vægt på i de forskellige aldersgrupper. Den skal give en sammenhæng i udviklingen af 
spillerne på de forskellige årgange. Manualen skal opfattes som et hjælpeværktøj ved 
tilrettelægningen af træningen.  
 
Manualen er navngivet Den Røde Tråd, og tanken er, at den skal videreudvikles. Det er 
trænerne og forældrene, som skal forholde sig til det der står i Den Røde Tråd, og de 
skal være med til at diskutere og udvikle den. Alle i klubben er velkomne til at komme 
med nye input, korrektioner og lign. til ”tråden”. 
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Dagsorden - Forældremøde Velkomst/præsentation  
 
Træningstider 

• Tid og sted  
• Hvor er holdet meldt til (FHF, række m.v.)  
• Evt. turneringsplan  

 
Principper for træningen 

• Hvad lægges der vægt på i træningen?  
• Hovedindhold af årets træning (trænermanual) 

 
Oplæg til deltagelse i stævner i sæsonen  

• Hvad ønsker trænerne?  
• Hvad ønsker spillerne/forældrene? Foreningens holdning  
• Etik på banen modstandere/dommere/tilskuere  
• Brugen af spillere i kampene  
• Forældrene i hallen ved hjemmekampe – Der bakkes kun positivt op om  
  spillerne og der tales ikke negativt hverken til spiller, modstander eller dommer.  

 
Hvor kan vi bruge en hjælpende hånd fra forældrene?  

• Dommerbords vagter 
• Kørsel  
• Tøjvask  
• Evt. instruks til nye forældre som skal sidde ved dommerbordet for første gang. 
• Hjælpe ved arrangementer. 
• Hjælp til at finde sponsorer. 
• Evt. 1-2 frivillige til vores forældreråd som hedder Den 8. mand. 
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Ønsker til forældre  

Både vi og jeres børn er afhængige af jeres støtte. I fællesskab kan vi motivere jeres 
børn og give dem en masse gode oplevelser, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Vi 
har brug for jeres støtte og jeres lyst til at give en hånd med.  
 
Det kan eksempelvis være at:  

• Være med dit barn til træning i starten, indtil han/hun er tryg ved at komme til  
  træning.  
• Være chauffør til udekampe. Det er vigtigt, at du melder dig – lav aftaler med de  
  andre forældre. Det er vigtigt, at træneren kan regne med din opbakning som  
  chauffør. 
• At I forældre prioriterer, at jeres børn kan spille kamp om søndagen. 
• Spørge træneren, hvis der er noget, du/I er i tvivl om. Også omkring håndbold.  
• Kom og bak op om initiativer i klubben.  
• Kom og være med i klubben, som hjælper eller i bestyrelsen. Det er sjovt at  
  være med – og det er bedre end ikke  at være med. 
 

De 10 Forældrebud  
1.   Håndbold skal være sjovt for alle – både på og udenfor banen.  
2.   Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det.  
3.   Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen – ikke kun DIT eget.  
4.   Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit  
      barn. 
5.   Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene – kritiser ikke  
      hendes/hans afgørelser.  
6.   Håndbold er en holdsport – holdkammeraterne er ikke ligeglade  
      om dit barn kommer eller bliver væk.  
7.   Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.  
8.   Giv opmuntringer i medgang og modgang.  
9.   Spørg om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet og  
      antallet af scoringer.  

         10.   Er der problemer, så kontakt trænerne eller bestyrelsesmedlemmerne, så vi  
      kan tage fat i problemet. 

         11.   Kontakt ikke forældre via SMS eller messenger med mindre det drejer sig om  
      afbud eller jeress bar er skadet.  
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Forventninger til træneren 
 
Overfor nuværende spillere skal du: 

• Vise interesse for alle og behandle dem ens.  
• Vise tillid, åbenhed og ærlighed.  
• Opdrage dem til gensidig respekt.  
• Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet/afdelingen. 
• Stille positive krav og udfordringer.  

 
Over for nye spillere skal du: 

• Fortælle at de har en gratis prøve måned. 
• Få dem til at føle sig velkomne. 
• Præsentere dig selv og spillerne.  
• Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første  
  gange.  
• Fortælle om klubben og afdelingen.  
 

Overfor forældre skal du:  
• Præsentere dig, så alle ved, hvem du er.  
• Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde.  
• Informere om forældrenes rolle ved kampe/træning. Ved hjemme-  
  kampe skal I forældre være dommerbord vagt (2 gange pr. sæson). Du skal  
  instruere dem i, hvordan det gøres.  
• Inddrag forældrene i arbejdet omkring holdet/afdelingen. Få  
  eventuelt en forælder til at udfærdige en plan for kørsel, dommerbord vagt samt  
  vaske turnus  
 

Til træning skal du:  
• Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler.  
• Komme forberedt, omklædt og veloplagt.  
• Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller.  
• Stil krav til spillerne.  
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Til kamp skal du:  
• Sørge for information om tidspunkt, kørsel og spillested.  
• Sørge for at alle praktiske ting er i orden, f.eks. at tøjet er i tasken  
  og sørge for at holdkort er udfyldt korrekt på appen “Håndbold” fra DHF.  
• Ved hjemmekampe skal du indberette resultatet ind på appen “Håndbold” fra  
  DHF. 
• Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis.  
• Lære spillere ydmyghed trods succes samt udvise tolerance overfor andre.  
 

Over for klubben skal du:  
• Være loyal  
• Holde dig orienteret om de ting, der foregår. Tjek facebook grupperne for  
  information fra klubben.  
• Kende klubbens målsætning og struktur.  
• Lave god PR for klubben.  
• Deltage i trænermøder og kurser, der arrangeres af klubben.  
• Bakke op om og deltage i fælles sociale arrangementer for  
  ungdomsafdelingen.  
• Have lyst til at uddanne dig med relevante trænerkurser.  
• Have styr på bolde og andet udstyr, inden du forlader hallen til  
  træning og kamp (oprydning i hallen). 
• Kontakte Michael Buchgraitz mobil 43 32 77 42, hvis en kamp skal flyttes.  
  Kampe bør kun flyttes, hvis det er meget vigtigt.  
• Efter sidste sæson kamp låses spillertøjet inde i hallen. Tøjet skal være rent og  
  pakket med navn og antal. 
• Klubben ser gerne, at dit hold deltager i et opstartsstævne i september og et 
  afslutningsstævne i april. 
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Trænerrollen 
 

Tanker før du laver dit træningsprogram 
❏ Planlæg træningen så spillerne står så lidt i kø så muligt. 
❏ Udnyt at I er flere træner dvs. brug hinanden. 
❏ Kan spillerne udfører denne øvelse ift. sværhedsgraden. 
❏ Deltag selv i træningen, da spillerne spejler sig i dig som rollemodel. 
❏ Brug så meget med bold så muligt i øvelserne. 
❏ Gør træningen intensiv dvs. masser af boldberøring samt bevægelse 

 
Struktur i træningen 
❏ Hvordan starter vi? (Skal vi sidde i rundkreds? Osv.) 
❏ Strukturen skal være ens hver gang uanset hvem der står for træningen 
❏ Brug en fløjte. 
❏ Skab ro inden øvelsen forklares. 
❏ Forklar øvelsen med få ord, vis hvad du vil have spillerne til at gøre. 

 
Forventninger til spillerne inden træningen starter 
❏ Håndbold sko på og bundet. 
❏ Drikkedunk fyldt op. 
❏ Spillere med langt hår har et hårelastik med. 

 
Forventninger til vores hjælpetrænere 
❏ Vise engagement og nærvær.  
❏ Evt. med aftale fra træneren stå for nogle øvelser. 
❏ Deltagelse på bænken under kamp eller stævne. 
❏ Deltage i trænerkurser. 
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U5 Trille trolle 

 

 
 
 
Trille trolle er et træningstilbud til U3-U5 (3-5 år), hvor forældre/bedsteforældre er med 
børnene på gulvet.  

 
Træningen bygger på at skabe et trygt miljø, hvor motorik, bold og begejstring er i 
højsædet. Børnene lærer at være en del af miljøet i en hal, hvor der er høj aktivitet og 
børn i alle aldre. Der stiles imod at børnene lærer, at være en del af gruppen og udviser 
hensyn til hinanden.  
 
Der skal være bold, sjov og leg, og målet er at børnene lærer de grundlæggende 
principper i håndbold. 
. 
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U3-U5 - Overordnet 
 
Fokus på: 
❏ Leg, hygge og samvær. 
❏ Udvikle spillerne motorik med leg og bevægelse. 
❏ Lær børnene de elementære regler at kende, dvs. skridtreglerne, driblingerne og 

linjernes betydning. 
 
Trænerrollen: 
❏ Start i rundkreds. 
❏ Skab ro omkring dig. 
❏ Brug korte sætninger. 

 
Social: 
❏ Indlær forudsigelighed hos børnene dvs. sidde i rundkreds, kommer når 

træneren kalder. (fast og tydelig struktur hjælper børnene). 
❏ Skab et trygt og motiverende miljø i hallen. 
❏ Håndbold skal være sjovt. 
❏ Lære de andre børn på andre årgange at kende. 

 
Teknik 
❏ Kast og grib bolden.  
❏ Fokus på armens position når man kaster. 
❏ Koordinering af benene gennem motoriske øvelser. 
❏ Lær børnene, hvor mange skridt de må tage. 
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U6-U7 årgangen 
Træningen skal udnytte børnenes lyst til, at bevæge sig og derigennem give dem lyst til 
håndboldspillet. Aktivitet er det primære. Der arbejdes individuelt med stor boldkontakt. 
Spil og lege i små grupper giver mulighed for større boldkontakt og samspil.  
 
Den primære opgave er derfor, at skabe glæde og tryghed og give børnene gode og 
positive oplevelser med bold, leg og bevægelse. De skal opmuntres og motiveres. 
Derfor skal man som træner være rolig og nærværende og give alle børnene 
opmærksomhed.  
 
Børnene er i denne alder er primært fokuserede på dem selv og egne behov. Det må 
forventes, at de vil have svært ved at samarbejde. 
Der arbejde individuelt med stor boldkontakt. Spil og leg i små grupper giver mulighed 
for større boldkontakt og samspil. Det bærende element er ”at være med” frem for ”at 
vinde”.  
 
Fokus på: 
❏ Leg, hygge og samvær. 
❏ Udvikle spillerne motorisk med leg og bevægelse. 
❏ De skal have sved på panden. 
❏ Lær børnene de elementære regler at kende, dvs. skridtreglerne, driblingerne og 

linjernes betydning. 
 
Trænerrollen: 
❏ Brug en fløjte. 
❏ Hav materialerne klar før træningen starter. 
❏ Skab ro omkring dig inden øvelsen forklares. 
❏ Brug dig selv og vis hvad spillerne skal. 
❏ Giv spillerne lidt medbestemmelse til sjove øvelser. 
❏ Brug øvelserne flere gange, så de blive forudsigelige for spillerne. 
❏ Forklar øvelserne med få ord og vis, hvad du forventer af spillerne. 
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Social: 
❏ Indlær god opførsel over for med- og modspillere samt dommere, trænere og 

holdledere. 
❏ Alle spillere skal spille så meget som muligt. 
❏ Skab et trygt og motiverende miljø i hallen. 
❏ Håndbold skal være sjovt. 

 
Teknisk: 
❏ Kaste-gribe sikkerhed. Motoriske øvelser. 
❏ Kast – at holde bolden rigtigt og armens bevægelse: Almindeligt overhåndskast. 

Med fokus på arm- og ben stilling samt rotation af hofte. 
❏ Skud i bevægelse.  
❏ Skud – træning af skudafvikling fra forskellige positioner på banen. 
❏ Brug mange kaste- og gribeøvelser. 
❏ Kaste- og gribeøvelser i bevægelse. 
❏ Brug mange øvelser, hvor spillerne lærer at drible. 
❏ Lær børnene, hvor mange skridt de må tage. 
❏ Begynd indlæringen af stempelbevægelse. 

 
Taktisk :  
❏ 4:0 opstilling – dog ikke fastlåste pladser, hver spiller skal have lov til at prøve 

mange pladser.  
❏ Kendskab til totalhåndbold.  
❏ Alle skal spille. 

 
Forsvarsteknik 
❏ At dække spilleren med bolden op. 
❏ At have armene oppe. 
❏ Bevæge sig i boldens retning dvs. hjælpe sin sidemand. 

 
Angreb 
❏ Spil med hurtig afleveringer. 
❏ Skyd når der er frit. 
❏ Lad alle prøve at skyde. 
❏ Sørg for alle rører bolden. 
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Målmanden 
❏ Lære at parere skud. 
❏ Følg med boldretning. 
❏ Gå med i angrebet. 
❏ Alle spillere kan være målmand, hvis de vil. 

 
U7 træningscirkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boldbehandling 20 % 
Der lægges vægt på, at børnene har så meget leg med bolden som muligt. Denne enkle 
dribleøvelse kan gradvist gøres vanskeligere ved, at stille øgede krav som fx: 
 

1. Drible på et ben 
2. Sæt dig på numsen, mens du dribler.  
3. Drible baglæns og sidelæns. 

 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=rnbld1MnXTE 
 
Lege og stafetter 40 % 
❏ Effektiv og humør-sættende. 
❏ Højt aktivitetsniveau. 
❏ Få bolde med i legen. 
❏ Udvikle og styrke bevægelsesmønstre. 
❏ Fangelege er med til, at skabe muligheder for undvigelser og finte-bevægelser. 
❏ Kræver overblik og timing hos børnene. 
❏ Godt med konkurrenceelementet. 
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Se DHF AT øvelse 13-18 på youtube.com 
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=q7T9XvBICK4 
 
Spil 15 % 
Hver spiller har sin egen bold, og bevæger sig rundt på banen i en fastlagt rute. I begge 
ender af banen, skal der afsluttes med skud på mål, og på langsiderne tilrettelægges 
forskellige udfordringer.  
 
Med skudbanerne sikres det, at børnene får megen boldkontakt, mange skud på mål, 
og at aktivitetsniveauet er højt. Skudbanerne øger børnenes motivation og styrker deres 
koncentration.  
 
Endvidere giver skudbanerne mulighed for, at træne relevante fysiske færdigheder 
inden for fx koordination, bevægelse og balance.  
 
I arbejdet med skudbaner for U7 er det primært formålet, at kombinere elementerne 
skud, koordination og bevægelse. I tilrettelæggelsen af skudbanen må træneren 
foretage en konkret afvejning af børnenes alder og niveau samt i nogle tilfælde af 
antallet af børn, der skal aktiveres.  
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=9sf-M97WRVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=6XVsnBU0oM0 
https://www.youtube.com/watch?v=tTCmsmzHUk8 
 
 
Skudbaner 25% 
Totalhåndbold er betegnelsen for den kampform, der anvendes med U7 spillere. Der 
spilles på minibane, og spillerne opfordres til at tage initiativ i såvel forsvar som angreb. 
 
Samtidig med, at der skal være plads til begejstring over egne færdigheder, sættes der 
fokus på børnenes evne til, at indgå i en fair kamp, hvor resultatet ikke har nogen 
betydning. 
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Hensigten med totalhåndbold er, at udnytte børnenes naturlige nysgerrighed og 
kreativitet og i en kamp-lignende situation, som udvikler deres evne til at tage initiativ. 
 
Børn har en naturlig lyst til at bevæge sig. Totalhåndbold motiverer til, at være i 
konstant bevægelse. 
 
Børn har meget forskellige forudsætninger for, at involvere sig i en håndboldkamp. 
Totalhåndbold lægger op til, at vejlederen aktivt støtter og udfordrer alle deltagerne med 
respekt for de enkelte spilleres aktuelle færdigheder. 
 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=8MaUwg-VUk8 
 
Eksempel på et træningsprogram 
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U8 årgangen 
Træningen skal foregå på spillernes betingelser og skal derfor have legens karakter, 
men med bolden som redskab. Der trænes på mini- samt kortbane.  
 
Fokus på 
❏ Leg, hygge og samvær. 
❏ Udvikle spillerne motorisk med leg og bevægelse. 
❏ Samarbejde med bold. 
❏ De skal have sved på pande. 

 
Trænerrollen 
❏ Skab ro omkring dig. 
❏ Forklar øvelsen med få ord. 
❏ Stil krav til spillerne, hvad forventer du af dem. 

 
Opvarmning:  
❏ Lege, boldbasis, småspil.  
❏ Mange kaste/gribe øvelser  
❏ Motoriske øvelser  

 
Teknisk:  
❏ Kast – fokus på, at holde bolden rigtigt og armens bevægelse: Almindeligt 

overhåndskast. Med fokus arm- og ben stilling samt rotation af hofte samt albue 
op til øret. 

❏ Kasteøvelser (højt stødkast). Der lægges stor vægt på korrekt stødkast  
❏ Gribeøvelser  
❏ Dribleøvelser  
❏ Bevægelsesøvelser (leg)  
❏ Skud – Træning af skudafvikling fra forskellige positioner på banen. 
❏ Gribe – Afslappede fingre. Tommelfinger bagved og bevægelse mod bolden.  
❏ Drible – introduktion til dribling. Øv med begge hænder 

 
Taktisk:  
❏ Trænes på alle pladser - både forsvar (målmand indeholdt) og angreb  
❏ Regelsæt indlæres (Opdækning indenfor 3-metercirklen)  
❏ Spillerne må forsøge, at erobre bolden, ved at fiske den. 
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Fysik:  
❏ Opvarmning - leg  
❏ Brug gerne små styrkeøvelser 

 
Målmandstræning:  
❏ Parering af skud 
❏ Angrebsstarter 
❏ Målmanden spiller i angrebet den position der er tættest mål  

 
Socialt:  
❏ Indlære god optræden overfor med-/modspiller, dommer, trænere og holdledere  
❏ Alle skal spille.  
❏ De skal spille total og max totalhåndbold, evt. prøve at spille U9 efter jul.  
❏ Give korte forklaringer.  
❏ Lave næsten alt i leg/småspil (individuelt, parvis og hold)  
❏ Vægt på teknisk træning. 

 
U8 træningscirkel 

 
 
 
Boldbehandling 20 % 
Fokus: - Opmærksomhed på børnenes evne til, at holde fast i bolden. Fingrene skal 
trænes i, at klemme sammen om bolden. Det kan på sigt have helt afgørende betydning 
for udvikling af korrekt afleverings- og skudteknik, at bolden fastholdes med 
fingrene og ikke ligger løst i hånden 
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Kaste- og gribeøvelse. Spillerne er to sammen om en bold. Spillerne står overfor 
hinanden med tre meters afstand. Bolden gribes og føres op til kaste-position. Der 
lægges an til skud og kastebevægelsen føres igennem, men bolden slippes ikke. Efter 
skudtruslen føres armen tilbage til udgangsstilling, før der udføres et kast. 
  
Der findes forskellige former for øvelser, der kan bruges inden for boldbehandling f.eks.: 
Kast bolden op i luften og klap med hænderne før bolden gribes, klap med hænderne 
bag ryggen før bolden gribes eller røre gulvet før bolden gribes.  
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=_2qErDnwFmg 
 
 
Lege og stafeter 35 % 
❏ Effektive og humør-sættende 
❏ Udvikle og styrke bevægelser og bevægelsesmønstrer, som senere blive 

relevante for håndboldspillet. 
❏ Skab et højt aktivitetsniveau og tilgodeser konkurrenceelementet. 

 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8L6cfdG_Cys 
https://www.youtube.com/watch?v=o8y-pWAxNYs 
 
Spil 20 % 
Totalhåndbold er betegnelsen for den kampform, der anvendes med U8-spillere. Der 
spilles på minibane, og spillerne opfordres til at tage initiativ i såvel forsvar som i 
angreb. 
 
Samtidig med, at der skal være plads til begejstring, over egne færdigheder, sættes der 
fokus på børnenes evne til, at indgå i en fair kamp, hvor resultatet ikke har nogen 
betydning.  
 
Hensigten med totalhåndbold er, at udnytte børnenes naturlige nysgerrighed og 
kreativitet, samt i en kamplignende situation, at udvikle deres evne til, at tage initiativ. 
Børn har en naturlig lyst til at bevæge sig som Totalhåndbold motiverer til, at være i 
konstant bevægelse. 
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Børn har meget forskellige forudsætninger for, at involvere sig i en håndboldkamp. 
Totalhåndbold lægger op til, at vejlederen aktivt støtter og udfordrer alle deltagerne med 
respekt for de enkelte spilleres aktuelle færdigheder. 
 
Skudbaner 25 % 
Del banen op i to. Den ene side laver motoriske øvelser såsom kravle, slå kolbøtter eller 
rulle. Den anden side laver en håndbold-relateret øvelse såsom drible udenom kegler, 
hoppe sidelæns på flade kegler eller hoppe på et ben. Til sidst afsluttes der på mål.  
Det primære formål er, at koordinere elementerne skud, koordination og bevægelse. 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6XVsnBU0oM0 
http://www.dhf.dk/DHF/Foreninger/Træning/AT-børnetræning/TræningU-8/Skudbaner.a
spx 
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U11 årgangen 
Træningen er bygget 
En varieret, udviklende og motiverende træning for U11-spillere bør rumme elementer 
fra følgende fem hovedtemaer: 

● Forsvar 
● Angreb 
● Teknisk træning 
● Spil og dueller 
● Fysisk træning 

 
U11 træningscirkel 

 
 
Trænerrollen 
Nu handler det om, at man i højere grad kan gå i dybden med tingene, eksempelvis 
finter, åbninger i angrebet, bolderobringer, større spilforståelse mv.  
Det er vigtigt, at man har et hold - og at man skaber forståelse for, at det er holdet, der 
er det vigtigste. Vi skal gøre de gode spillere endnu bedre, samtidig med at de mindre 
gode spillere også udvikler sig. Det handler om breddeidræt, og at vi har fokus på alle. 
Spidskompetencer skal udvikles og videreudvikles. Spillerne skal lære, hvad en god 
optræden er overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere. Der skal være 
fokus på, at alle spillere skal spille under kampene. 
 
Opvarmning:  
❏ Lege, småspil  
❏ Mange kaste-/gribe øvelser  
❏ Motoriske øvelser  
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Teknisk:  
❏ Kasteøvelser i bevægelse  
❏ Gribeøvelser i bevægelse  
❏ Lang-, hop-, og fløjskud  
❏ Skud i bevægelse  
❏ Indledende fintetræning  (tre-fods-finten og Radjenovich for at, de kan gå til 

begge sider)  
❏ Lege indeholdende samt faldteknik  
❏ Arbejde med tacklinger og parader  

 
Taktisk:  
❏ Småspil  
❏ Grundprincipper i 5 - 0 forsvar (den enkeltes bevægelse) og 2-3 forsvar  
❏ Kontrafase - individuelt/V-form  
❏ Spilbarhed  
❏ Presspil, individuel træning  

 
Angreb:  
❏ Simpelt presspil i løb (gå mod mål)  
❏ Fokus på, at spillerne bruger hele banens bredde. 
❏ Skabe forståelse for, at der skal presses på rum (trække 2 mand og gør 

hinanden gode)  
❏ Situationsfornemmelse med eksempelvis backkryds/centerkryds, hvis niveauet er 

til det 
❏ Overgangsspil (løb fra fløj, indspil fra bagspillere og skud fra stregen) 
❏ Spilleren kan løbe sig fri og gøre sig spilbar  

 
Forsvarsteknik:  
❏ Bevæge sig i boldretningen, parere, opbakke og hjælpe sin sidemand. 
❏ Bolderobering med start fra mållinien  
❏ Fokus på fod/ben arbejde samt den fysiske kontakt (skråstilling/balance og 

kropsholdning) 
 
Forsvarstaktik:  
❏ 5:0 kende sit område  
❏ Kunne tælle i forsvaret (kan sige højt og tydeligt hvem man dækker op) 
❏ Forsvarsbevægelse frem og tilbage til 3-meteren 

20 



  

 
 Målmandstræning:  
❏ Alle, som har lyst, skal have chancen for, at være målmand 
❏ Placering i målet i forhold til angrebsspillet 
❏ Målmandens grundstilling (hænderne op, op på tæerne) 
❏ Regler for målfeltet  

U13 årgangen 
Træningen bliver mere funktionel ved, at den tekniske træning sker på de enkelte spil 
pladser i situationer. Der bliver sat mere fokus på spillernes timing og samarbejde. 
Øvelsernes sværhedsgrad øges bl.a. ved flere regler og flere spillere i små-spillene, 
øget tempo og udvidet spilområde. Desuden skal spillerne skal have kendskab til 
udstrækning.  
 
Opvarmning 
• Lege, småspil  
• Mange kaste/gribe øvelser  
• En gang imellem et kort opvarmningsprogram på ca. 10-12 min. helst til musik. Det er  
  en fordel at spillerne kender programmet og kan bruge det, når de skal ud til kamp  
• Strækøvelser  
 
Teknisk: Angreb:  
❏ Kendskab til forskellige skudformer + skudfinter  
❏ Kendskab til 2-fodsfinte  
❏ Kendskab til screeninger (lære korrekt screeningsteknik)  
❏ Kendskab til stregindspil  
❏ Optimering af presspil  
❏ Småspil (bevægelse og overblik) • Focus på spil 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4, 2 

mod 1, 3 mod 2 og 4 mod 3  
❏ Begynde på faldteknik  
❏ Begynde på forfinteløb 

 
Taktisk:  
❏ Forståelse for løbebaner og spilbarhed  
❏ Vurderingsspil  
❏ Kontraspil/returløb  
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❏ Kendskab til kontraspil Fase 1 (fløje og strege, lange udkast) og Fase 2 
(bagspillerne, spil frem ad banen)  

❏ Løbebaner i returløb  
 
Forsvar:  
❏ Grundprincipperne i 6-0, 5-1 og 3-3 forsvar  
❏ Kendskab til tacklingsteknik  
❏ Kendskab til korrekt benstilling 
❏ Kendskab til paradeteknik • Kendskab til skift i forsvar, herunder stregen  
❏ Øve offensivt forsvar 5:1 og 3:2:1 

 
Målvogter:  
❏ Kendskab til grundplacering  
❏ Boldtilvænning (fjerne angst)  
❏ Paradeteknik mod grundskud og hopskud samt frie skud  
❏ Reaktionstræning 
❏ Træne målvogter som angrebsstarter  
❏ Præcision i korte og lange udkast  

 
Fysisk:  
❏ Fysisk core træning 
❏ Bevægelighedstræning  

 
Socialt:  
❏ Indlære god optræden over for med-/modspillere, dommere, trænere og 

holdledere  
❏ Alle skal spille  
❏ Forældremøder  
❏ Stævnedeltagelse 
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U13 træningscirkel 
 

 
 
Forsvarssamarbejde 10 % 
❏ Vi vil have fat i bolden. Derfor skal der arbejdes ud fra princippet om, at vi vil frem 

og have fat i bolden. Frem – score.  
❏ Der skal arbejdes med bolderobringer samt forståelse for skråstilling – stå smalt i 

banen.  
❏ Inviter ud i banen, så man ved, at angriberen ”kun” kan gå udvendig i banen. 

Handler om tilvænning af korrekt placering samt tackling i forhold til angriber.  
❏ Forsvaret skal stadig være leg – og den offensive tankegang skal belønnes.  

 
 
Forsvar individuelt 15 % 
❏ Handler om, at holdet nu magter at dække 3-2-1. De skal have forståelse for, 

hvornår og hvorfor 3-2-1 er god. Derudover handler det om, at de bliver endnu 
mere bevidste om skråstilling – så angriberen i princippet kun kan gå udad. 
Derudover skal de kunne gå over til den defensive 6-0, hvor de har forståelse og 
indblik i bevægelse og formål. Der skal arbejdes med svære og mere 
udfordrende forsvarsøvelser, hvor det stadig handler om at få fat i bolden. Tage 
initiativ – og hele tiden være foran modstanderen.  

 
Angreb taktisk 10 % 
❏ Stående skud (underhånd, kringle, hurtige aftræk, løbeskud og langskud) 
❏ Hopskud på venstre/højre/samlet ben. 
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Angreb teknisk 40 % 
❏ Presspil / Angrebsspil 
❏ Simpelt presspil i løb 
❏ Skabe forståelse for, at der skal presses på rum – trække 2 mand – og gør 

hinanden gode.  
❏ Backkryds, Centerkryds og presspil/udvendig spil 
❏ Vurderingsspil (spil til den gode chance!) Skud, indspil, udspil eller gennembrud. 
❏ Faldteknik med front – samt baglæns rulle.  

 
Fysisk træning 25 % 
❏ Nu må der påbegyndes med løbetræning, hvor man i opstartsfasen skal arbejde 

med længere intervaller á eksempelvis 5 km. Eller kontinurligt løb i 30 min, 
hvilket forbedrer spillerens udholdenhed. Jo tættere, man kommer på sæsonstart 
skal man begynde at slå over i intervaltræning. Dermed ment, at der skal løbes 
kortere distancer af flere gentagelser. Eksempelvis 2 min arbejde – 1 min pause / 
Pyramideløb 1-2-3-4-4-3-2-1 (Halvdelen i pause). 

❏ Styrketræning er FORBUDT! Der må og skal køres kropsstammetræning, hvor 
der er fokus på spillerens udvikling af muskelmasse i mave, ryg, arme, skuldre 
mv.  
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U15 årgangen 
Nu skulle holdet gerne være over den ”svære” alder, hvorfor vi nu skal til at nyde godt 
af, at de har fået en god håndbold opvækst med forståelse for holdånd samt individuelle 
færdigheder. Forståelse for, at holdet er det vigtigste – men at talentet skal trænes og 
plejes, hvorfor der skal trænes som udgangspunkt 2-3 gange om ugen, og gerne med 
klubbens U15.  
Styrketræning og løbetræning skal optimeres, og der skal stor fokus på denne del i 
sommertræningen (start sidst i maj og frem til sidst i juni). Ydermere med mange 
boldøvelser samt tilvænning af forsvar –og angrebs dispositioner. Her skal man 
introduceres for det program for sommeren. Så selvom der er ferie i juli, så skal der 
stadigvæk arbejdes med konditionen samt den fysiske tilstand.  
Styrketræningen skal være tung i sommeren – og når man starter op sidst i juli/ starten 
af august skal der køres eksplosiv på (færre kilo – flere gentagelser) 
 
U15 træningscirkel 
 

 
 
Fokus på: 
❏ Udlever sommertræningsprogram (styrkeprogram samt løbeprogram ? ) 
❏ Styrkeprogram uden vægte – med stor fokus på styrkelse af kropsstammen.  
❏ Pres spillerne i høj grad – og lad dem så restituere ordentligt.  
❏ Samarbejdsøvelser samt sociale arrangementer 
❏ De bedste skal træne med U17 
❏ De ”mindre gode” kan eventuelt træne med U13 for at styrke deres selvtillid.  
❏ Der skal afholdes personlige samtaler / udviklingspunkter 
❏ Mentaltræning 
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Teknisk 
❏ Kaste / gribe løbende samt i fart (mere kompleks) 
❏ Høj arm / uden svingarm inden aflevering 
❏ Fødderne skal mod mål hele tiden / Fronten mod mål 
❏ Større fokus på afleveringer i løb (derfor mere komplekse øvelser) 
❏ Mange boldspil, hvor det bliver mere kompleks (udfordrende i hjerne og krop) 
❏ Stående skud (underhånd, kringle, hurtige aftræk, løbeskud) 
❏ Hopskud på venstre/højre/samlet ben 
❏ Trukne skud omkring forsvarsspiller (brug vedkommende som en fordel!!) 

 
Opvarmning:  
❏ Ikke altid med bold – opvarmningen kan f.eks også bruges til at indlære 

forsvarsbevægelser  
❏ Der kan laves et opvarmningsprogram til musik, som også kan bruges til kamp  

 
Målvogter:  
❏ Fokus på grundbevægelser  
❏ Paradetræning overfor både hopskud og grundskud samt fløj- og 

stregafslutninger  
❏ Begynde at tilegne stil (finde sin egen)  
❏ Specifik målvogtertræning: Smidighed, teknik og afsæt 
❏ Reaktionshastighed i forbindelse med angrebsstart, også ved scoring  
❏ Arbejde med evnen til at lokke  
❏ Kendskab til samarbejde med forsvar  

 
Kampafvikling:  
❏ Bevidst kampforberedelse i forhold til eget spil  
❏ Bruge tid på kamp-evaluering  
❏ Fokus på værdi af opvarmning  

 
Målsætning:  
❏ Bevidstgøre den enkelte spiller om, hvad der skal trænes/læres i løbet af 

sæsonen  
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Andet:  
❏ Træningen skal fortsat organiseres således, at alle, der har lyst til at spille 

håndbold, kan være med. Træneren skal imidlertid være opmærksom på, at flere 
af spillerne nu har større behov for at fordybe og forbedre sig i flere af spillets 
detaljer  

❏ Der skal lægges vægt på, at få rettet spillerne individuelt dvs. skudarms 
placering, indspring i feltet samt hvis afslutningen ofte falder samme sted osv.  

❏ Alle skal spille 
 
Socialt:  
❏ Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og 

holdledere Forældremøder  
❏ Stævnedeltagelse. 
❏ Deltage i håndbold camp 
❏ Deltage i arrangementer uden for banen.  

 
Systemer:  
❏ Som pige-/drengespiller kan man begynde at øve nogle af de systemer, man 

også anvender som dame/herre spillere. Men der skal også være plads til fantasi 
og frit spil. De må ikke blive låst af systemer.  

❏ Det er også en god idé at træne små 2 & 2 aftaler f.eks. at fløjen løber imellem 
modstander fløj og back og får den retur fra sin back. Det vil også gøre det 
nemmere, når man bliver U17 eller U19 spiller og skal spilles sammen med nogle 
nye, at man har nogle fælles aftaler, som alle kender. Dette håber vi er med til at 
skabe bedre sammenhæng og Den Røde Tråd i spillet. Masser af løbebaner. 

 
U15 træningscirkel 
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Forsvarssamarbejde 10 % 
❏ Som udgangspunkt meget af det samme arbejde fra tidligere. Dog skal man nu 

også kunne dække andre formationer end bare 6-0 og 3-2-1. Andre alternativer 
kan være 4-2, 3-3, helbanepres mv.  

❏ I forhold til påbegyndelsen af styrketræningen skal spillerne bruge deres styrke 
positivt. Det handler ikke om store arme – men om eksplosive ben samt stærke 
arme. (Stor forskel) Vigtigt er, at man uanset forsvarsformation, står kompakt og 
signaler overtal hele tiden.  

❏ Samarbejde med målmand i forhold til skud / trukne skud. Forsvar skal holde 
deres side.  

❏ Eksempel: Venstre Back skyder på udvendig side = forsvar dækker lang.  
❏ Eksempel: Venstre Back skyder på indvendig side = forsvar dækker kort 

 
Forsvar individuel 15 % 
❏ Beherske bevægelsesteknik  
❏ Beherske paradeteknik  
❏ Kendskab til arbejdsopgaver i 6-0, 5-1 eller 3-2-1 forsvar  
❏ Kendskab til tacklingsteknik  
❏ Kendskab til bolderobring  
❏ Kendskab til opbakning: Hvornår og hvordan?  
❏ Kendskab til principper for skift i forsvar  
❏ Dækning af overgang fra fløj, back og midt 

 
Angreb taktisk 15 % 
❏ Beherske hopskudsaflevering  
❏ Beherske returaflevering  
❏ Beherske presspilaflevering og alm. presspil, meget boldomgang, nyt med 

harpiks  
❏ Beherske aflevering bagom ryggen  
❏ Beherske studsaflevering  
❏ Have kendskab til enhåndsaflevering og enhåndsgribning  
❏ Kendskab til back-back aflevering  
❏ Begynde at arbejde med overtalsspil 
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Angreb - Screeninger:  
❏ Alle spillere bør beherske forskellige former for screeninger  

 
Angreb - Stregindspil:  
❏ Alle spillere bør beherske stregindspil 
❏ Indspil efter afleveringsfinte  
❏ Indspil efter skudtrussel  

 
Angreb - Kontraspil:  
❏ Fase 1 og Fase 2 kontra  
❏ Benytte øvelser, der tilgodeser evnen til at spille under pres • Benytte øvelser, 

der tilgodeser overblik og spilforståelse  
❏ Opsamling fra målmand og hurtig start  
❏ Boldorientering og forsøg på at gå imellem og erobre bolden 

 
Angreb teknisk 35 % 
❏ Beherske 2-3 skudformer. Have kendskab til andre  
❏ Beherske afsæt på såvel højre som venstre ben  
❏ Beherske skudtrussel og skudfinte (skudformerne bør være et individuelt valg for 

spilleren) 
❏ Beherske 2-fodsfinten, kunne gå begge veje  
❏ Have kendskab til andre finter. Bl.a. Radjenovic finten, afrulning i fløjen til begge 

sider, hopskudsfinte, kigge-væk-finten 
 
Fysisk træning 25 % 
❏ Fysisk træning med egen krop som belastning  
❏ Kort distancetræning  
❏ Intervalløbetræning  
❏ Løbetekniktræning 
❏ Gymnastik, motorik, balance og bevægelighed  
❏ Skadesforebyggende træning  
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U17 årgangen 
Denne årgang er en vigtig årgang for at fastholde spillerne i håndboldverdenen, derfor 
er sociale aktiviteter udenfor banen vigtige. 
Et vigtigt element i træningen er at have fokus på styrketræningen samt skades- 
forebyggende træning, da de i denne alder vokser meget.  
 
Fokus på: 
❏ At fastholde interessen for håndboldspillet.  
❏ At få den fysiske del integreret i træningen.  
❏ Skal kunne bruge systemer i spillet.  

 
Teknisk 
❏ En-håndsgribning.  
❏ Skruebolde.  
❏ Afleveringer bag om ryggen til fløj eller stregen  

 
Opvarmning:  
❏ Ikke altid med bold - opvarmningen kan f.eks. også bruges til at indlære 

forsvarsbevægelser. 
❏ Der kan laves opvarmningsprogram som også kan bruges til kamp (evt. til musik) 

 
Målvogter:  
❏ Træne på hurtige grundbevægelser. 
❏ Træne reaktionshastighed i forbindelse med angrebs start og hurtig midte. 
❏ Træne i præcision i korte og lange udkast. 
❏ Træne samarbejde med forsvar (kort eller langt hjørne). 
❏ Træne smidighed, hurtighed og afsæt. 
❏ Træne selvstændigt efter træningsprogram 

 
Fysik: 
❏ Obligatorisk fysisk træning med egen krop som belastning 
❏ Styrketræningsøvelser 
❏ Motorik, balance, bevægelighed og smidighed 
❏ Skadesforebyggende træning 
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Løbetræning 
❏ Distancetræning (udendørs når vejret tillader det) 
❏ Intervaltræning (kan laves både inde og ude) 
❏ Spurt træning (evt. i forbindelse med kontra træning) 
❏ Evt. Bip-test hvor ens kondital måles (først og sidst på sæsonen) 

 
Socialt 
❏ Indlære god opførsel overfor med-/modspiller. dommere, trænere og holdledere 
❏ Deltage i håndbold camp - træningsweekend i august eller september 
❏ Deltage i opstartsstævne.  
❏ Spillermøde. (kost, opførsel, rygning, alkohol, fester, kærester)  
❏ Sæsonafslutning (socialt arrangement på holdet) 
❏ Deltage i afslutningsstævne i april.  
❏ Deltage i arrangementer uden for banen.  

 
Angreb 
Afleveringer 
❏ Beherske afleveringer efter presspil 
❏ Beherske back-back afleveringer, både stående og i hopskud 
❏ Kendskab til diagonalafleveringer, både stående og i hopskud 
❏ Kendskab til kryds  og retur afleveringer 
❏ Behersk afleveringer bag om ryggen (f.eks. ved kryds) 

Skud 
❏ Behersk mindst 3 skudformer (stående, hop, underhånd eller løbeskud) 
❏ Behersk afsæt på såvel højre og venstre ben 
❏ Behersk skudfinter 

Finter 
❏ Behersk 2 fodsfinte 
❏ Behersk Radjenvic finten 
❏ Kendskab til forskellige former for finter  
❏ Have arbejdet med forfinte 

 
Screeninger 
❏ Beherske korrekt ryg og front screening 
❏ Være bevidst om timing i screening ift. medspiller 
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Stregindspil 
❏ Behersk indspil til stregen fra forskellige lejre (f.eks. mellem ben eller rundt om 

kroppen) 
❏ Behersk studs indspil til stregen efter skud- eller afleverings finte 
❏ Behersk stregindspil bag om ryggen 

 
Kollektivt angrebsspil  
❏ Behersk grundprincipperne i presspil 
❏ Behersk overgangsspil fra back eller fløj 
❏ Behersk presspil efter overgang 
❏ Behersk overtalsspil med evt. system  
❏ Have varierende angrebsstarter tilpasset holdet 

 
Kontra 
❏ Forstå fase 1 og fase 2 (dvs. 1. og 2. bølge) 
❏ Være bevidst om bredde og dybde i kontraspillet 
❏ Behersk flere afslutningsvarianter alene mod målmanden 
❏ Træne evne til at vælge den rigtige løsning 
❏ Orientering frem ad banen 

 
Systemer 
❏ Der arbejdes videre med kendte systemer og nye indlæres i løbet af sæsonen 

(brug gerne samme systemer som seniorerne bruger) 
 
Returløb 
❏ Arbejde med “systemer” ved returløb (hvem gør hvad i hvilke situationer) 
❏ Arbejde fokuseret på aktivt at forsøge at bremse spillet 

 
Forsvar 
❏ Træne bevægelsesteknik 
❏ Træne teknink til at lave en parade  
❏ Træne parade ift. målmandens placering 
❏ Træne i fordeling af arbejdsopgaver ved 6:0, 5:1 eller 3:2:1 forsvar 
❏ Træne hvordan der tackling(benstilling, balance og armens placering/fremføring) 
❏ Træne det at erobre bolden (turde tage chancen) 
❏ Træne i opbakning af sidemand/medspiller (hvornår og hvordan) 
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❏ Træne i at sende en spiller videre ved indløb eller overgang 
❏ Træne returløbsforsvar (vende ved midten) 

 
Kampafvikling 
❏ Fokus på kampforberedelse ift. eget spil 
❏ Brug tid på kamp evaluering 
❏ Mere fokus på opvarmning (og værdien heraf) 

 
Målsætning:  
❏ Gøre alle spille på holdet bevidst om hvad der skal trænes i løbet af sæsonen 
❏ Arbejde med individuelle målsætninger i forbindelse med udviklingen af spillerne 

( kredstræning, ekstra træning med en aldersgruppe højere) 
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