
RIGTIG, SJOV 
HÅNDBOLD

www.rigtigsjovhaandbold.dk



Lidt om mig… 

 Fagansvarlig for seniorhåndbold og 
foreningsudvikling i Dansk 
Håndbold Forbund

 Projektleder på ”Rigtig, sjov 
håndbold” 



Hvorfor er jeg her? 
 Hvad er ”Rigtig, sjov håndbold”? 

 De 6 grundsten – hvordan kan de være 
med til at styrke fastholdelsen af spillere? 

 Hvilke oplevelser har vi fra foreningerne? 



Hvad er ”Rigtig, sjov håndbold”?

 Håndbold tilpasset børn og unges fysiske og 
kognitive udvikling og livsvilkår

 Drevet af lyst og motivation – bygger på fællesskab, 
læring og medbestemmelse

 Hvad er god børne – og ungdomshåndbold?

 Hvordan ser det konkret ud på de forskellige 
årgange? 

 Hvordan er de forskellige aktørers rolle?

 Et opslagsværk til særligt interesserede



Grundlaget for ”Rigtig, sjov håndbold”

 Indførelsen af ”Nye spilformer” 

 Behov for at kunne henvise til forskning



Grundlaget for ”Rigtig, sjov håndbold”

 Fra ”synsninger” til forskningsbaseret viden

 Mulighed for at blive bedre til at tilpasse vores 
tilbud til børn og unge

 Skabe den bedste børne – og 
ungdomshåndbold, som motiverer flest 
mulige til at blive i længst mulig tid

 Fælles ansvar om at passe på vores børn og 
unge, så de får gode oplevelser med 
håndbold



De 6 grundsten
 Fundamentet for god børne- og 

ungdomshåndbold

 De væsentligste læresætninger – kan 
fungere som ”huske-sætninger” 

 Skal forvaltes med øje for den enkeltes alder, 
udviklingstrin, niveau og livsvilkår



Børn og unges motivation for at dyrke idræt



Børn og unges motivation for at dyrke idræt

Dansk Håndbold Forbund, årgang 00/01 undersøgelse

Center for Ungdomsstudier, undersøgelse af trivsel hos 9-16 årige 
i idrætslivet



De psykologiske faktorer for indre 
motivation 

 Mestring

 Fællesskab

 Selvbestemmelse

Ekstra opmærksomhedspunkt:
 Troværdighed i ledelse



Opsummering

 Et godt fundament at bygge sin træning 
op omkring

 Sikre at så mange som muligt bliver så 
længe som muligt i håndbolden 



Implementering 

 Videnskonference 2022



 ”Rigtig, sjov håndbold” skal kunne ses i alle 
produkter fra Dansk Håndbold Forbund

 Foreningsvendt implementering 

 Dommervendt implementering 

Implementering 



De første reaktioner fra foreningerne

 Rigtig, sjov håndbold er en anbefaling –
ikke et krav 

 Dilemmabank 



SPØRGSMÅL??


