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Formål 
Formålet er skabe en ungdomsafdeling, som har gjort sig nogle overvejelser, om hvorfor og 

hvordan vi gør tingene. Den Grønne Tråd er et værktøj til klubbens trænere og andre i og 

omkring TMS Ringsted Ungdom. 

Med Den Grønne Tråd i hånden har vi et værktøj til at gennemføre en tilrettelagt 

spilleruddannelse og spilkoncept fra klubbens yngste, op gennem ungdommen og op i 

seniorrækkerne. 

Vi vil med Den Grønne Tråd skabe et fundament, der giver spillerne og trænere de bedste 

betingelser for udvikling. 

Med Den Grønne Tråd kan klubben forvente at trænere på alle årgange arbejder 

struktureret med de tiltag, der er beskrevet, for at sikre at alle spillere udvikles og at der 

er en fælles retning. Med Tråden kan trænerne følge op på, hvilket niveau spillerne kan 

forvente at have, når de forlader en årgang til fordel for en ny, samt sikre kontinuitet i 

udviklingen. 

Den Grønne Tråd kan aldrig stå alene. Det er vigtigt at trænerne i klubben stadig har 

muligheder for frit at kunne tilrettelægge træningen under hensyntagen til Den Grønne Tråd 

og den enkelte spillers og årgangs udviklingspotentiale. Tråden skal medvirke til at fastholde 

trænere, ledere og spillere, så klubben kan udvikles og de sportslige målsætninger opnås. 

 

TMS Ringsted Ungdoms overordnede mål og visioner 
TMS Ringsted Ungdom skal være den førende ungdomsklub på Sjælland uden for København. 

Vi vil have, at de bedste ledere, trænere og spillere skal lade sig tiltrække af miljøet. Vi skal 

være åbne for nye inputs udefra og konstant være udviklende. 

I TMS Ringsted Ungdom er vi både en bredde- og eliteklub med plads til alle. Som klub 

rummer vi både AllStarz, Børn, Ungdom, Dame Elite og Voksen bredde håndbold. 

Vi vil have de bedste trænere på alle niveauer og det skal være lukrativt at træne de yngste 

årgange. 

Vi giver indblik i den måde, som vi arbejder med udvikling i klubben. Både fysisk, mentalt, 

teknisk og taktisk. For at lave den bedste udvikling, må vi prøve at forstå spillerne og deres 

udfordringer.  

Vi vil skabe dialog mellem klub og forældre – særligt i forhold til spillernes trivsel og læring. 

Vi giver perspektiver til rollen som forældre, så disse kan være den bedst mulige støtte for 

spillernes udvikling og generelle trivsel. Både kort- og langsigtede perspektiver. 
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Vi vil skabe et præstations- og resultatorienteret miljø, men stadig med 

udgangspunkt i den enkeltes spillers udvikling og trivsel. Der skal stadig være plads til den 

enkeltes valg i forhold til brede håndbold. 

 

Fokusområder 
Træning af børn skal kendetegnes af høj aktivitetsgrad, meget boldkontakt og det skal være 

sjovt.  

At vinde kampe er ikke det primære i børnehåndbolden. Det skal i stedet kendetegnes ved en 

individuel udvikling.  

Der skal lægges vægt på at børnene er: 

• Aktive og i bevægelse og helst med bold 

• Føler sig trygge i gruppen 

• At der er stukturet og genkendelig træning 

• At de bliver set og værdsat i både træning og kamp 

• At de oplever udfordringer 

• At de er med til at vinde og lærer at tabe 

• At de har det sjovt 

Vi læner os op ad DHF´s principper om aldersrelateret træning for alle årgange. Læs mere 

her: https://www.dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/traening/aldersrelateret-traening/ 

 

Årgangsspecifikke mål 

Generelt for alle årgange 

• At alle spillere, trænere og forældre er gode rollemodeller og efterlever klubbens 

politikker. 

• Det respekteres fra hold til hold, at der også tilbydes bredehåndbold i TMS. Vi er en 

klub for alle. 

• Vi har selv ansvaret for at have overblik over vores egen kalender. 

• Vi møder altid til tiden, medmindre at der er en god grund til andet. Og vi giver 

besked, hvis vi ikke kommer. 

• Alle accepterer, at det er træneren, der styrer, dirigerer spillerne og holdet. Vi 

bakker alle op om dette. 

• Helt fra de små årgange lægges der vægt på at skabe fællesskab og klubånd på tværs 

af hold og årgange. 

• Som klub tager vi fælles afsted til stævner. Vi udviser klubånd og tager ud og hepper 

på hinanden. 

https://www.dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/traening/aldersrelateret-traening/
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• Vi tilbyder differenceret træningstilbud, men der skal være udvikling til 

alle. 

• Alderssvarende træning og udviklingsprincip fra DHF følges. (Pt. Træning 20% under 

niveau, 60% på niveau, 20% over niveau) 

• Hvis man træner sammen, så er man en årgang – gælder både træning, kamp og sociale 

aktiviteter!!! 

• Hvis spilleren skal rykke hold uden for deres egen årgang, skal man forbi Sportslig 

ansvarlig – både ved op- og nedrykning. 

• Vi støtter op om alle klubbens hold lige fra AllStarz til ungdom, til herre- og 

dameholdene. 

• Man bakker op om klubbens initiativer og aktiviteter, så som klubbens kampdage, 

skrabelodder mm. 

• Fællestræning er også på tværs af køn 

• Vi arbejder med koncepttræning i klubben. Klubbens fælles haltider kan bruges til 

dette. Trænere står for sammen med de sportslige- og udviklingsansvarlige, at 

planlægge og udføre koncepttræningen. 

• Klubben skal kommunikere tydeligt til alle og især til nye i klubben, hvilke 

forventninger vi har til dem. 

• Vi har en gensidig forventning om, at man svarer på det der er sendt ud. Husk at nogen 

kan være afhængig af dine respons. 

TuMlingS 

• Som træner skaber man tryghed og gode oplevelser for alle 

• Håndbolden skal leges og det skal være sjovt 

• Masser af sanseindtryk via leg 

All Starz 

• Skabe smil, glæde og positive oplevelser med håndbold som værktøj. 

• Fokusere på alt det udviklingshæmmede børn kan. 

• Inddrage familien i træning og foreningslivet. 

U5-U7 

• Håndbolden skal leges og det skal være sjovt 

• Læg stor vægt på koordination og motorisk træning 

• Man træner 1 gang om ugen 

• Alle børn skal deltage og introduceres til flere pladser 

U8-U9 

• Håndbolden skal stadig leges ind og det skal være sjovt. 

• Læg stor vægt på koordination, skud, aflevering, gennembrud, forsvar og angreb, samt 

træning på målmandsposten. 
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• Motorisk træning med og uden bold 

• Skjult løbetræning bør indgå i træningen, fx fangeleg, 

stafet mm. 

• Styr på kaste- og gribeteknik og dribleøvelser 

• Træning 1 gang om ugen 

• Alle børn skal deltage og introduceres til flere pladser 

• Deltagelse i turnering og stævner uden overnatning 

U10-U11 

• Træning 1-2 gange om ugen og deltagelse i turneringer/stævner 

• Løbetræning og introduktion til skadesforebyggende træning 

• Læg stor vægt på koordination, skud, aflevering, gennembrud, forsvar og angreb, samt 

træning på målmandsposten. 

• Motorisk træning med og uden bold. 

• Alle børn skal deltage og introduceres til flere pladser 

• Mulighed for samtræning med fokus på individuel udvikling 

• Fokus på ændring af banestørrelse/antal spillere/regler 

U12-U13 

• Træning 2-3 gange om ugen og deltagelse i turneringer/stævner 

• Løbetræning, smidighedstræning, skadesforebyggende og introduktion til 

styrketræning 

• Fokuserer på vigtigheden af rigtig kost, søvn og 

restitution 

• Læg stor vægt på koordination, skud, aflevering, 

gennembrud og angreb, samt træning af keeper. 

• Fokus på grundteknik, person udvikling, individuel 

forsvarsteknik og bevægelseserfaringer 

• Motorisk træning med og uden bold. 

• Introduktion til vurderingsspil 

• Alle børn skal deltage og introduceres til flere pladser 

• Mulighed for samtræning med fokus på individuel udvikling 

• Fokus på ændring af banestørrelse/antal spillere/regler 

U15 

• Et genkendeligt ansigt følger med fra U13 op til U15 for at skabe tryghed for spillere 

og forældre, da springet er så stort. (Støtterolle) 

• Træning 2-3 gange om ugen og deltagelse i turneringer og i stævner 

• Løbetræning, smidighedstræning, skadesforebyggende og styrketræning 

• Den enkelt spiller er fortsat i centrum 

• Bevægelsestræning 



Den Grønne Tråd 
 

 
TMS RINGSTED UNGDOM S i d e  | 6 Sidst opdateret den 15-01-2022 

• Koordinationstræning 

• Fortsat arbejde med den individuelle teknik og fokus på keeper 

• Introduktion til angrebsåbninger 

• Tænk stadig langsigtet som træner. Tænk ikke kortsigtet 

resultatmål ved at have et komplekst kombinationsspil. 

• Begynd at teste spillernes fysisk 

• Fokuserer på vigtigheden af rigtig kost, søvn og restitution 

• Tal om alkohol og tobak 

• Begynde på coaching af spillere ift. personlig udvikling og 

mindset 

• Trænerne bør have gennemgået eller påbegyndt en træneruddannelse 

U17-U19 

• Fortsætte arbejdet fra U15 

• Træning 2-3 gange om ugen og deltagelse i turneringer og stævner 

• Målsætningen er at forberede spillerne til seniorrækkerne og at skabe topspillere 

• Den enkelte spillers udvikling er i centrum 

• Fokus på samtræning 

• Vi spiller for at vinde 

• Arbejde videre på coaching af spillere ift. personlig udvikling og mindset 

 

Trænerteamet: 
• Alle hold skal have en cheftræner, der har det overordnet ansvar for årgangen.  

• Cheftræneren udpeges af TMS Ringsted Ungdom. 

• Trænerteamet forventes at komme til tiden og være velforberedte. 

• Har ansvaret for udførsel af alle administrative forpligtigelser for gruppen. 

• Sørger for at der afholdes forældre- og spillermøde samt at Ungdomsudvalget bliver 

inviteret i god tid. 

• Er loyal over for klubben, trænerkollegaer, managere, spillere og forældre. 

• Man er en god trænerkollega og man giver sparring i stedet for kritik. Det gør man i 

trænerteamet. 

• Forventes at repræsentere TMS Ringsted Ungdom på bedst mulig måde til hverdag, på 

ture, stævner mm. 

• Det forventes at man deltager i træner/manager-møder. 

• Har ansvaret for at skadet spillere behandles og genoptrænes bedst muligt. 

• Drikker ikke alkohol i nærheden af spillere eller i officielt TMS-tøj eller øjemed. 

(Snus og røg i gruppe – beskrive den god rollemodel) 

• Brugen af sociale medier anvendes med omtanke. 
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• Trænerteamet finder selv en eller flere manageres – Minimum 1 til hver 

årstal (Dvs. 2 eller flere managere på dobbeltårgange). 

• Trænerteamet sørger for at skaffe en forælder til sponsorgruppen 

• Trænerteamet hjælper med at skabe kontakt til mulige trænerkollegaer 

• Bidrager til den gode foreningsånd og tænker ud over teamet. 

• Trænerne er tilknyttet hold for en periode og klubben har en forventning om at 

perioden gennemføres. Senest 3 måneder før udløb af kontrakt føres der dialog om en 

evt. kommende periode. 

 

Managerne: 
• Understøtter trænerteamet og holdes behov 

• Er bindeleddet mellem forældre, trænere og klubbens ledelse. 

• Sørger for udførelsen af de administrative opgaver, som er udpeget af trænerteamet 

(Indkaldelse til kampe/stævner, koordinering af frugt, kørsel, opfølgning på 

indbetaling til diverse events mm.) 

• Er loyal over for klubben, trænerkollegaer, managere, spillere og forældre. 

• Forventes at repræsentere TMS Ringsted Ungdom på bedst mulig måde til hverdag, på 

ture, stævner mm. 

• Det forventes at man deltager i træner/manager-møder 

• Brugen af sociale medier anvendes med omtanke. 

 

Sports- og Udviklingsansvarlige: 
• Har det primære ansvar at sikre, at holdene fungerer inden for de givne rammer. Er 

endvidere med til at have kontakt til trænere og managere i samarbejde med 

Ungdomsudvalget. 

• Er bindeleddet mellem trænere og spillere til Ungdomsudvalget. 

• Kommer i hallen og er et kendt ansigt for spillere og trænerteams. 

• Træffer beslutninger om at rykke spillere op og ned i forhold til deres årgang ud fra 

indstilling fra spillernes primære træner. 

• Deltager i træner/managermøderne. 

• Deltager i relevante møder med trænere for de årgange, som de er ansvarlige for. 

• Ansvarlig for fordeling af fælles haltider. 

• Sørger for løbende vedligeholdelse af Den Grønne Tråd 
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Ungdomsudvalget: 
• Ungdomsudvalget er øverste ansvarlige for klubbens politikker, økonomi og i 

samarbejde med klubbens Sportslige- og udviklingsansvarlige at fastsætte den 

sportslige linje samt træneransættelser. 

• Ved evt. tvivlssituationer/tvister har UU den afgørende stemme 

• Står for at indkalde til træner/manager-møder. Har forpligtet sig til 2 årlige møder 

• UU deltager på opstartsmøder på de enkelte årgange (Holdene sørger for i god tid at 

koordinerer dette med UU) 

• UU er altid tilgængelige og kan kontaktes på uu@tms-ungdom.dk 

Forældre: 
• Læser velkomstfolderen. (Denne modtages sammen med kvittering for tilmelding.) 

• Forældre er nøglepersoner og der forventes en moderat forældreinvolvering. 

Forældre med en moderat involvering støtter og fremmer deres børn bedst. Det har 

en positiv sammenhæng med glæde og engagement. Forskning viser at forældrestøtte 

og høje forventning kan tolkes som kilde til pres og stress. 

• Støtter op om spillere, holdet, trænere og managere 

• Vi har en gensidig forventning om, at man svarer på det der er sendt ud. Husk at nogen 

kan være afhængig af dine respons. 

• Som forældre støtter man aktivt op om klubbens aktiviteter (Kampdage, salg af 

skrabelodder, vagter på diverse festivaler og lign.) 

• Bakker op om holdets aktiviteter (Dommerbord, kørsel, frugt, indløb, Nordea-kast, 

filmer kampe, træningslejr, stævner mm.) 

Spillere: 
• Man er en god kammerat over for alle 

• Er en god ambassadør for sporten, klubben og holdet 

• Møder altid til tiden, medmindre at der er en god grund til andet. Og man giver besked 

hvis man ikke kommer. 

• Accepterer, at det er træneren, der styrer og dirigerer spillerne og holdet.  

• Man bakker op om og deltager i klubbens initiativer og aktiviteter, så som klubbens 

kampdage, skrabelodder mm. 

• Man deltager i holdet aktiviteter 

• Man udviser klubånd og tager ud og hepper på hinanden. 

 

For at blive topspiller kræves endvidere:  

• At man anerkender at håndbold er en holdsport. Teamet kommer først. 

• Ambitionen til at træne og selvtræne, men stadig med fokus på restitution.  
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• Bevidsthed om hvad der kræves både på og uden for banen, for at tilhøre 

de allerbedste – både inden for kost, søvn og restitution. 

• Evnen til at håndtere forventninger samt med- og modgang 

• Erkendelse af at være rollemodel 

• Ambition om at blive bedst 

• At man går forrest og kæmper 

• Hårdhed og mod 

• Evner som tovejsspiller 

• Taktisk klogskab – vurderingsevne 

• At man kan skabe respekt hos både med- og modspillere 

 

Opdateringer 
Dette dokument er et levende dokument og opdateres løbende. 

Generelt vil Den Grønne Tråd blive gennemgået og evalueret på træner/ledermøder minimum 

én gang årligt. 

Sportslig ansvarlige vil opdatere Den Grønne Tråd inden sæsonstart den 1. maj hvert år, 

således at spillere og forældre har mulighed for at sætte sig ind i TMS Ringsted Ungdoms 

principper for træning og foreningsliv inden tilmelding til sæsonen. 

 


