
HÅNDBOLDFITNESS

I DIN KLUB
Vejledning til et suverænt træningstilbud
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Fleksibel håndbold til
voksne
Håndboldfitness er suveræn motion, der kombinerer det
bedste fra en håndboldtræning. Nemlig håndboldspil,
styrke og puls.

Håndbold for sjov
Jeres klub kan skabe et fleksibelt
motionstilbud med Håndboldfitness, som
kan skræddersys lige netop jeres klub.

Hvordan kommer vi igang?
Jeres håndboldkonsulent kommer med
inspiration og hjælp til planlægning af
tilbuddet.  Klubben skal stille med en
torvholder, potentielle medlemmer og en
lyst til at prøve noget nyt.

Opstartsproces af Håndboldfitness:

Inspirationsaften med Håndboldfitness
i egen hal.
Bestil materiale på web.
Fastlæg træningstider.
Fortæl om tilbuddet i klubben og i
lokalsamfundet.
Find  instruktører.
Brug regionalt netværk og kursustilbud.

Jeres medlemmer er de vigtigste
ambassadører. Giv dem en god
oplevelse!

Hvad er Håndboldfitness?
Håndboldspil
I Håndboldfitness er spil på små baner
central for træningen. Her spilles med den
bløde streetbold og uden kropskontakt.

Spillet har mange variationer, som
kan udfordre jeres deltageres
fysik, hjerne og boldbehandling.

Find de såkaldte Matchspil på DHF's app,
hvor du kan se, hvordan I kan spille.

Puls og styrketræning
Brug styrketræning og pulstræning som
kombination til matchspillene, så I kan
skabe en suveræn træning for deltagerne.

Håndboldfitness er så sjovt, at du
slet ikke mærker, at du får trænet
hele kroppen!

I startpakken til Håndboldfitness finder ud
mere en 70 forskellige øvelseskort, som
kan bruges til puls- og styrketræning.
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Startpakke til din klub
Kom godt igang med Håndboldfitness!

Startpakken
Håndboldfitness kombinerer materialer,
træningsremedier og kurser til
insturktører:

3 sæt træningskort med bold, styrke og
håndboldspil (98 stk.)
3 bløde Street-bolde
15 Invitationskort .
5 plakater

Pris 1000 kr.

Kurser for tovholder og instruktør
Klæd nye instruktører på med kruser, hvor
man få inspiration til træningen og viden
om voksnes motionsvaner. Spørg din
lokale konsulent om næste kursusdato.

Klubbens ambassadør
Jeres succes med det nye tilbud afhænger
af, om jeres nuværende medlemmer taler
godt om klubben - De er jeres vigtigste
ambassadører. Giv derfor de nuværende
medlemmer gode oplevelser ved:

Skabe særlige oplevelser.
Byd altid folk velkomne og fortæl dem,
at de er vigtige.
Gør træningstilbuddet til en del af
klubbens sociale liv - både gennem
fester og frivlligt arbejde.

Mere viden
Besøg bevægdigforlivet.dk/haandbold.



4

Håndboldfitness er let
Der er ikke én rigtig måde at spille Håndboldfitness. Brug
tovholders egen træningserfaring til sjove træninger.

Spilleren i centrum
Den vigtigste pointe for jeres
Håndboldfitness er, at det skal være sjovt
for deltagerene.

Lyt derfor til deres ønsker, så I kan
tilpasse træningens indhold.

Inddrag spillerne i at planlægge og afvikle
træningen, så instruktørrollen går på tur.

Man behøver ikke et kursus for at være en
god Håndboldfitness træner.

Tre eksempler på 60
minutters træning

Træning 1
Forskellige former for løb på tværs af
banen. - 10 min.
Stikbold med mange bolde og
forskellige udfordringer, når man bliver
ramt. - 10 - min.
Fem forskellige styrke øvelser fra
træningskortene. Kom hele kroppen
rundt. - 20 min.
Håndbold på tværs af banen. - 20 min.

Træning 2
Udendørs: Løb , måske med indlagte
lege eller spurter. - 20 min.
Indendørs: Håndbold på tværs i tre
hold, hvor to hold spiller og et hold
laver styrketræning med
træningskortene. - 30 min.
Mødelokalet: Udstrækning og
afspænding. - 10 min.

Træning 3
Rolig opvarmning med Goundøvelser
fra træningskortene. - 20 min.
Boldbehandling kombineret med
kordination og styrke. - 20 min.
Spil på tværs af banen - 20 min.

Alle træninger sluttes selvfølgelig
af med hygge og tredje halvleg.

Inspiration
Gå på opdagelse i træningsmaterialet
som ligger online på:
www.bevaegdigforlivet.dk/haandbold
Tilmed dig kurserne for tovholdere og
instruktører samme sted.
Brug facebook gruppen:
Håndboldfitness - Træningsinspiration og
instruktører.
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Brug hallen fleksibelt
Håndboldfitness bruger kun 1/3 del af hallen.

Tænk fleksibelt
Der er mange muligheder for at dele
håndboldhallen op, så flere hold og
aldersgrupper kan træne samtidig,
eksempelvis børn og forældre.

Udnyt jeres haltid, sidelinjen,
mødelokalet og græsplænen til
fede træninger.

Håndboldfitness har den fordel, at store
dele af træningen kan forgå uden for
halgulvet.

Måske kan hallen deles med en anden
sportsgren, der også har et motionshold.

Spørg jeres håndboldkonsulent om
gode råd til at tænke fleksibelt.



Bliv en del af fællesskabet

Når din klub får Håndboldfitness på programmet bliver både instruktør og
spillere en del af et nationalt fælleskab, hvor de kan få uddannelse og
inspirration inden for træning, håndbold og klubliv.

Facebook
Gruppe: Håndboldfitness - Træningsinspiration og instruktører.

Gå på opdagelse i Håndboldfitness
På www.bevaegdigforlivet.dk/haandbold, hvor du kan gå på opdagelse i
træningsmaterialet og markedsføringsidéer.

Bevæg dig for livet - Håndbold
Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold arbejder sammen i projektet
Bevæg dig for livet - Håndbold. Projektet består af Håndboldens Dag,
Håndboldfitness, Five-a-side Håndbold og ungeindsatsten. Tag fat i din
lokale håndboldkonsulent, hvis du har spørgsmål.

KONTAKT OS:
Håndboldfitness projektmedarbejder - Anna Katrine Sand -  asa@dhf.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.
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