
 

DHF’s TALENTTRÆNERUDDANNELSE 
Uddannelsesforløb 2017-2018 

Der er stort fokus på talentudvikling. I alle sammenhænge 

taler man om at finde talenterne og at sikre dem en optimal 

udvikling, så de kan få forløst potentialet. Dette gælder også i 

håndboldverdenen. 

Selv store klubber i Europa har erkendt, at der er mange for-

dele ved at udvikle egne talenter frem for udelukkende at 

hente etablerede stjernespillere. 

Blandt vores unge håndboldspillere oplever vi en stigende po-

larisering mellem dem, som spiller håndbold for at have det 

sjovt sammen med vennerne og dem, som satser målrettet på 

at blive gode og i bedste fald nå toppen. Det er de sidstnævn-

te, vi oftest omtaler som talenterne. 

Dansk Håndbold Forbund har materialet ’Aldersrelateret træ-

ning’, som giver anvisninger til, hvordan man bedst muligt 

varetager træningen og udviklingen af de unge talenter. 

Vi er dog kommet til den erkendelse, at der er et behov for en 

specifik uddannelse for de mange engagerede trænere, som 

beskæftiger sig med talentudvikling. I 2013-2014 afviklede vi 

første gang DHF’s Talenttræneruddannelse, siden i 2015-2016 

og nu igen i 2017-2018. Det er et uddannelsesforløb, hvor vi 

kommer hele vejen rundt om rollen som talenttræner.  Målet 

er klart: Danmark skal have verdens bedste talenttrænere. 

Derfor inviterer vi nu interesserede - og kvalificerede - træne-

re til at deltage i Talenttræneruddannelsen. 

Vi ser med stor forventning frem mod  forløbet og håber, at 

dette nye uddannelsestilbud vil blive godt modtaget. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Håndbold Forbund 

Uddannelsesudvalget 

Formål med Talenttræneruddannelsen 

Danmark skal have verdens bedste talenttrænere!  

Formålet med Talenttræneruddannelsen er derfor 

at uddanne og udvikle trænere, som besidder de 

kompetencer der kræves, for at varetage rollen 

som træner for de 13-18-årige talenter. 
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Uddannelsens målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til udviklingsmindede,  

engagerede trænere for hvem ”håndbold er en livsstil”. 

Deltagerne forventes at have et ønske og en ambition om at 

beskæftige sig med talentudvikling nu og i fremtiden. 

Optagelseskriterier 

For at kunne søge om optagelse på Talenttræneruddannelsen 

skal ansøgeren: 

 være fyldt 19 år ved uddannelsens start 

 have deltaget på moduler på DHF’s Træneruddannelse - 

eller tilsvarende 

 have relevant trænererfaring med ungdomsspillere 

 have min. tre års trænererfaring ved uddannelsens start 

Alle ansøgere, som har gennemgået DHF’s Træneruddannelse 

eller som er optaget på DHF’s Elitetræneruddannelse, vil kun-

ne optages på Talenttræneruddannelsen. 

Krav til deltagerne 

DHF’s Talenttræneruddannelse er en seriøs og målrettet ud-

dannelse, hvor der stilles store krav til deltagerne – fagligt, 

personligt og arbejdsmæssigt. 

Der er mødepligt til alle uddannelsesmoduler. I tilfælde af fra-

vær vil deltageren i nogle tilfælde skulle udarbejde en afløs-

ningsopgave. 

Deltagerne skal desuden afsætte tid til forberedelse, opgave-

løsning m.m. mellem de enkelte undervisningsmoduler. 

Kun kursister, som har opfyldt ovenstående betingelser samt 

gennemført de fastsatte supervisioner kan indstille sig til eksa-

men. 

Uddannelsesbevis og merit 

Efter at have gennemført Talenttræneruddannelsen 

vil de deltagere, der har bestået eksamen, modtage 

et diplom. 

Deltagere, der ikke består eksamen, men som gen-

nemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedt et 

bevis på deltagelsen i uddannelsen. 

Talenttræneruddannelsen giver merit til DHF’s Elite-

træneruddannelse.  

Hvis man senere ønsker at fortsætte sin trænerud-

dannelse på Elitetræneruddannelsen, vil deltagere, 

som består Talenttræneruddannelsen’ blive godskre-

vet to moduler på DHF’s Divisionstrænerkursus. 
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Uddannelsens elementer 

Talenttræneruddannelsen strækker sig over et forløb på ca. 1 

år med start i august 2017 og afslutning i maj 2018. 

Weekendseminarer 

Uddannelsen indeholder fire weekendsamlinger 

Torsdag den 10. august - søndag den 13. august ’17 

Fredag den 13. oktober -  søndag den 15. oktober ’17 

Fredag den 15. december - søndag den 17. december ’17 

Fredag den 25. maj - søndag den 27. maj ’18 

OBS. Første samling  er fra torsdag kl. 10.00 

De øvrige weekendsamlinger starter fredag kl. 17.00 

Undervisningsmoduler 

I forløbet indgår 2 et-dags undervisningsmoduler. Disse  

moduler gennemføres regionalt på mindre hold i partnerskab 

med nogle af DHF’s samarbejdsskoler. 

Modulerne afvikles på hverdage kl. 9.00 - 17.00: 

Et modul i november ’17 

Et modul i marts ’18 

Supervisioner 

Alle deltagere på Talenttræneruddannelsen vil to gange i  

løbet af uddannelsesforløbet modtage besøg af en DHF  

instruktør, som vil overvære og give feedback på deltagerens 

træning med eget hold i egen hal. 

Supervisionerne vil finde sted i oktober-november 2017 og 

januar - februar 2018. 

Eksamen 

Uddannelsesforløbet afsluttes med en eksamen, som ligger 

sammen med weekendsamlingen i maj 2018. 

Uddannelsens afvikling 

Talenttræneruddannelsen er et landsdækkende pro-

jekt, hvor deltagere fra hele landet mødes på de fire 

weekendsamlinger, hertil er der to et-dags undervis-

ningsmoduler som afvikles regionalt i mindre hold 

med 10-14 deltagere. 

Uddannelsen omfatter i alt 110 lektioner - eksklusiv 

supervisioner og eksamen. 
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Uddannelsens indhold 

At være talenttræner stiller store og specifikke krav til træne-

ren. Indholdet på Talenttræneruddannelsen er designet, så 

det tager udgangspunkt i disse krav. 

Trænerrollen og ledelse 

Relationskompetence og social intelligens, ledelse og personlig stil, 

læringsstile, kommunikation, talenttrænerrollen, ungdomskultur 

 

Håndbold 

Individuel forsvarstræning, taktisk forsvarstræning, individuelt  

angrebsspil, kontraspil/returløb, taktisk angrebsspil, målvogter-

træning 

 

Planlægning 

LTAD og aldersrelateret træning, aktivitetsmængde og dosering, 

kravs– og kapacitetsanalyse 

 

Fysisk træning 

Fysiologi, aerob træning, anaerob træning, styrketræning for unge, 

supplerende fysisk træning 

 

Læring og pædagogik 

Krop og læring, læringsprocesser, feedback, undervisningsmodeller 

og didaktiske begreber gennem anvendt praksis 

 

Idrætspsykologi og mental træning 

Mental træning og præstationspsykologi, mentale fokusområder for 

talenter, holdets mentale styrke 

Undervisningsform 

På Talenttræneruddannelsen er det tanken, at den 

klassiske ”tavleundervisning” i høj grad erstattes af  

mere interaktive læringsprocesser med opgaveløs-

ning og erfaringsudveksling. 

Visuelle og digitale værktøjer vil blive anvendt både i 

undervisningen og i forbindelse med refleksion og 

feedback. 
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Praktiske informationer 

Økonomi 

Deltagelse i Talenttræneruddannelsen 2017-2018 koster kr. 

14.900,-. Beløbet dækker undervisning, ophold og forplejning 

på undervisningsmoduler og weekendsamlinger. 

Supervisioner er inkluderet i deltagergebyret, men eventuel 

forplejning i forbindelse hermed dækkes af deltageren.  

Beløbet dækker ikke rejse- og transportomkostninger. 

Deltagerbetalingen opkræves i to rater: 

Juni 2017: kr. 9.000,- 

Januar 2018: kr. 5.900,- 

Ansøgning om optagelse 

Interesserede ungdomshåndboldtrænere, som opfylder opta-

gelseskriterierne, kan søge om optagelse på Talenttrænerud-

dannelsen 2017-2018. 

Optagelsesansøgningen skal være DHF i hænde senest den 18. 

maj 2017. 

Ansøg her: www.dhf.dk/ttu  

Uddannelsen oprettes kun, hvis der kan optages min. 25 kvali-

ficerede deltagere.  

Der kan maksimalt optages 40 deltagere på forløbet, i tilfælde 

af flere ansøgere, vil der ske en udvælgelse. 

Yderligere information 

Evt. spørgsmål i forbindelse med uddannelsen kan rettes til 

DHF’s uddannelseskonsulent, Katrine Thoe Nielsen på e-mail: 

ktn@dhf.dk eller tlf. 2684 7173 

 

Tidsplan 

18. maj 2017 Deadline for ansøgning 

26. maj 2017 Svar på ansøgning udsendes 

10.-13. august 17 Lang weekendsamling 

13.-15. oktober 17 Weekendseminar 

Okt.-nov. 2017 Undervisningsmodul 1 

Nov.-dec. 17 Supervision 

15.-17. dec. 17 Weekendseminar 

Jan. - feb. 2018 Supervision 

Marts 2018 Undervisningsmodul 2 

25.-27. maj 2018 Weekendseminar/eksamen 

http://www.dhf.dk/ttu

