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 forord
lidt sundere, meget sjovere!
Tid er blevet en knaphedsressource i en global verden, hvor det moderne menneske 
er stillet overfor en lang række eksistentielle udfordringer, og i halen på dem er blevet 
udsat for en tsunamiagtig bølge af tilbud om adspredelse.

Oplevelsesindustrien har oplevet en nærmest eksponentiel vækst i det seneste ti år.

Paradoksalt nok har foreningsidrætten, som en ellers vægtig del af oplevelsessfæren, 
måttet erkende et mærkbart fravalg fra medlemmerne side. Og håndbolden er ikke 
gået ram forbi.

I Dansk Håndbold Forbund er vi voldsomt dygtige til at rekruttere børn til vores sport 
– vi er knapt så dygtige til at holde på dem, når de med tiden rammer den tungere 
ende af aldersskalaen og kaldes seniorer. Vores seniormedlemmer vælger andre og 
åbenbart grønnere græsgange – det er derfor blevet tid til at kigge indad og sætte 
handling bag vores mission, vision og værdier.

Jeg tillader mig at citere fra vores katekismus:

Mission: Vi vil skabe positive oplevelser på alle områder

Vision: Vi vil være bedst på alle områder

Værdier: Begejstring – Udvikling – Fællesskab – Troværdighed

 
Med udgangspunkt i ovenstående introducerer Dansk Håndbold Forbund nu Hånd-
boldfitness – et aktivt forsøg på at fastholde og rekruttere seniorer og forældre med 
et tilbud i øjenhøjde med deres behov. Det er faktisk en milepæl i forbundets historie, 
at vi nu for første gang kan præsentere et samlet nyt og innovativt træningsprodukt 
for voksne.

Det overordnede mål er ganske enkelt at kunne udvikle og udfordre vores medlemmer 
fra vugge til grav. Håndboldsporten skal være en livslang passion med tilbud til alle.

Derfor, kære voksne læser – velkommen til Håndboldfitness under parolen: 
Lidt sundere, meget sjovere!

Morten stig Christensen
Generalsekretær
Dansk Håndbold Forbund
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1.0

 overblik
Til Håndboldfitness er udviklet to konkrete værktøjer – en Klubmanual og en Instruk-
tørmanual. 

Denne instruktørmanual er målrettet instruktøren i din klub. 

www.facebook.com/haandboldfitness

HÅNDBOLDFITNESS
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Klubmanualen:
•	 Idé og baggrund
•	 Koncept
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•	 Tovholdernes Værktøjskasse
•	 Klublivet
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Instruktørmanual

Instruktørmanualen:
•	 Holdtræning i løb - fysisk træning - håndbold 

på små baner
•	 Øvelsesoversigter
•	 Øvelsesbeskrivelser
•	 Lektionsplaner
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2.0

 Hvad er 
Håndboldfitness
VELKOMMEN til Håndboldfitness - Dansk Håndbold Forbunds nye satsning på voksne 
medlemmer. 

Med Håndboldfitness præsenterer DHF et helt nyt koncept. Kerneproduktet  er først og 
fremmest et nyt alsidigt træningsprodukt til voksne med fokus på løb – fysisk træning 
og håndbold på små baner. Med tiden er det ligeledes tanken, at Håndboldfitness også 
indeholder events og andre tiltag til styrkelse af klublivet i de danske håndboldklubber. 

Håndboldfitness har til formål at udvikle klubbernes håndboldtilbud til de mange nu-
værende såvel som tidligere voksne medlemmer i de mere end 900 danske håndbold-
foreninger. Dette sker ved at kombinere fleksibiliteten fra fitnesscentrenes verden med 
det bedste fra vores verden – spillet og legen med håndbolden samt den nyeste viden. 
Således er et helt nyt fleksibelt træningsprodukt – Håndboldfitness – skabt.

Målet er, at hovedparten af klubber landet over, sammen med den traditionelle hånd-
boldtræning, tilbyder Håndboldfitness. Håndboldfitness er ”det nye glade barn i fami-
lien”. Fokus er rettet mod sjov alsidig træning og motionshåndbold på en langt mere 
åben og fleksibel måde, der ikke kræver forpligtende fremmøde, deltagelse i en tur-
nering eller specielle forudsætninger. 

Med andre ord er Håndboldfitness et træningstilbud, der opleves som værende sjov 
og motiverende for målgruppen, og som i langt højere grad kan indpasses i en travl 
hverdag og dermed imødekomme mange voksnes behov. Det betyder, at målgruppen 
ikke kun er klubbens nuværende medlemmer, men i lige så høj grad også tidligere 
medlemmer, forældregruppen eller andre i medlemmernes netværk.

Indholdet i træningsproduktet er samlet i denne instruktørmanual, der er udviklet af 
DHFs Udviklingsafdeling i samarbejde med en række eksterne forfattere og Danmarks 
Idræts Forbund. Klubmanualen fokuserer på, hvordan I som klub og du som træner kan 
komme godt i gang med Håndboldfitness hos jer. 

God fornøjelse!
DHF	Håndboldfitness
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Således er et helt nyt fleksibelt træningsprodukt – Håndboldfitness – skabt.

Målet er, at hovedparten af klubber landet over, sammen med den traditionelle hånd-
boldtræning, tilbyder Håndboldfitness. Håndboldfitness er ”det nye glade barn i fami-
lien”. Fokus er rettet mod sjov alsidig træning og motionshåndbold på en langt mere 
åben og fleksibel måde, der ikke kræver forpligtende fremmøde, deltagelse i en tur-
nering eller specielle forudsætninger. 

Med andre ord er Håndboldfitness et træningstilbud, der opleves som værende sjov 
og motiverende for målgruppen, og som i langt højere grad kan indpasses i en travl 
hverdag og dermed imødekomme mange voksnes behov. Det betyder, at målgruppen 
ikke kun er klubbens nuværende medlemmer, men i lige så høj grad også tidligere 
medlemmer, forældregruppen eller andre i medlemmernes netværk.

Indholdet i træningsproduktet er samlet i denne instruktørmanual, der er udviklet af 
DHFs Udviklingsafdeling i samarbejde med en række eksterne forfattere og Danmarks 
Idræts Forbund. Klubmanualen fokuserer på, hvordan I som klub og du som træner kan 
komme godt i gang med Håndboldfitness hos jer. 

God fornøjelse!
DHF	Håndboldfitness
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3.0

sjov og 
motiverende træning
Velkommen til dig som instruktør. 
I det følgende kan du læse nogle indledende betragtninger, inden du kaster dig over 
det træningsmodul, du skal stå for. For hvert modul er der tænkt mange tanker og 
udarbejdet konkrete lektionsplaner til hver enkelt lektion. Intentionen har været at 
klæde dig godt på til at agere instruktør og give deltagerne en rigtig god oplevelse 
samt effektiv træning. Ligger du imidlertid selv inde med andre øvelser, som passer ind 
i temaet til dit træningsmodul, er du velkommen til at inddrage dem i din instruktion. 

Manualen er DIT værktøj i træningen. Den skal bruges!
Manualen er bygget op i afsnit (løb, fysisk træning og håndbold). Hvert afsnit er ind-
delt i moduler. Hvert modul består af følgende elementer:

• Træningskonceptet
• Præsentation af forfattere
• En øvelsesoversigt
• Øvelsesbeskrivelser
• Lektionsplaner til hver træning

Rigtig god fornøjelse!
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Instruktørrollen - instruktøren som motivator
Det skal være sjovt at gå til Håndboldfitness! Og det skal også være sjovt at være 
instruktør! 

Med dit engagement har du en vigtig funktion. Deltagerne har glædet sig til at komme 
og få dagens pusterum fra øvrige gøremål ved sammen med andre at få grinet og svedt 
godt igennem. Derfor er det målet for hver træning, uanset antallet af deltagere, at 
både du selv og deltagerne har det sjovt!

Som instruktør kan du alene med din positive fremtoning og energi smitte og videre-
give lysten til at bevæge sig. Det er således vigtigt, at du er bevidst om at være en 
god rollemodel, når du er instruktør.

Målgruppen 
Som instruktør skal du være opmærksom på, at gruppen kan være meget uhomogen. 
Deltagerne kan spænde vidt i forudsætninger, alder, motivation og forventninger til at 
møde op. Her er du som instruktør den samlende figur, der med en udadvendt rolle 
kan skabe fællesskabsfølelse til din træning. 

Er der i gruppen store forskelle i forudsætninger, alder, motivation og forventninger, anbefales du som 
instruktør at differentiere i sværhedsgrad, øvelsesvalg og holddannelser, således alle oplever at kunne 
deltage på eget niveau.

Musik som motivator
De fleste mennesker bliver ekstra motiveret af at træne til musik. Derfor kan du i din 
Håndboldfitness træning med fordel bruge musik som stimulerende baggrundsmusik 
til sjov og effektiv træning. Smag og behag er naturligvis forskellig, hvorfor du som 
instruktør må overveje musikvalget i forhold til aktivitet, tempo og målgruppe. 

Mangler du inspiration, kan du lytte til og købe færdigmixede CD’er (uden pau-
ser) mange steder. På hjemmesider som www.move-ya.dk, www.musikbutiken.se,  
www.beat-it.dk m.fl. findes utallige muligheder indenfor genren ”aerobicmusik”, dvs. 
typisk musik med et tydeligt beat og lidt mere ”gang i den”. Musikken er meget forskel-
lig i BPM (beat pr. minut) og findes i forskellige genrer (pop, rock, disco, afrikansk, …
osv.). Vælg gerne CD’er med et BPM på mellem 130-160. På mange af disse CD’erer 
der desuden musik passende til cooldown og udstrækning.

træningsintensitet 
Håndboldfitness træning skal være sjovt, samtidig med at deltagerne også skal have 
pulsen op! Det er således op til dig som instruktør at motivere deltagerne, således de 
oplever træningen som intensiv og effektiv.  

I den forbindelse henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for voksnes motionsliv, 
om at ”alle voksne bør være fysisk aktive mindst 30 minutter af moderat intensitet, 
helst alle ugens dage”.
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Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at alle voksne mindst to gange om ugen fremmer og vedlige-
holder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj 
intensitet af 20–30 minutters varighed.

Læs mere på www.sst.dk under Anbefalinger til voksnes fysiske aktivitet.

træning af og med kroppen 
Hvor træning i flere regier bliver et større og større udstyrsstykke og kræver en mindre 
maskinpark, er modulerne i Håndboldfitness tilrettelagt med udgangspunkt i kroppen. 
Det betyder, at der skal bruges få eller ingen redskaber for at kunne træne, uanset 
hvilket modul du arbejder med.

Desuden er de rekvisitter der indgår, for mange håndboldklubber nogle man har i 
forvejen. Alt i alt vil det således være et begrænset indkøb, de fleste foreninger skal 
foretage for at kunne gennemføre træningerne.

opvarmning 
Opvarmning er et vigtigt element for at forberede og stimulere til træning samt for at 
undgå skader. Men omfanget af opvarmning varierer fra person til person og fra årstid 
til årstid. Modulerne i Håndboldfitness udbydes og organiseres på forskellige måder, 
hvilket gør det svært centralt at planlægge og gennemføre den fælles opvarmning.
I hver af modulerne præsenteres små ”startere”, dvs. mindre opvarmningsøvelser, der 
ikke nødvendigvis er fyldestgørende for den enkelte. Omvendt kan de for andre del-
tagere være overflødige, idet nogle har været fysisk aktive lige op til et modul starter. 
Derfor er det vigtigt, at du som instruktør overfor målgruppen understreger, at det er 
et personligt anliggende at afgøre, om man er tilstrækkelig varm eller har behov for 
yderligere opvarmning.

Cool down
Som med opvarmningen er det svært at organisere en cool down, idet deltagerne 
hurtigt kan være spredt for at deltage i et nyt modul eller måske tage hjem. Det er 
således op til dig som instruktør at vurdere, om der er behov for lidt fælles cool down 
i form af 5 min. af-jogging eller strækøvelser efter din træning. 
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