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Håndboldtips 3 Peter Schmidt Hent PDF Forlaget skriver: "Håndboldtips 3" henvender sig til alle, der har en
praktisk interesse for håndboldtræning - hvad enten man er træner, idrætslærer, spiller eller instruktør.

Bogen sigter mod at give inspiration, ikke nødvendigvis færdige løsninger. Det er et opslagsværk, hvor der
kan findes en lang række forskellige byggeklodser, der kan benyttes til håndboldtræning.

Jeg har snart 25 års erfaring som træner - primært senior og primært damer - og det er denne erfaring, der
danner baggrund for håndboldtipsbøgerne. Jeg har gennemgået diverse kurser i regi af Håndbold Region Øst,

men er i øvrigt udpræget autodidakt.

Idéen til at begynde at skrive om træningsøvelser kom netop efter et kursus. Jeg var blevet klædt på teoretisk,
men synes jeg manglede praktiske øvelser hjemme i hallen. Kunne jeg være den eneste der havde det sådan?

Efter rundspørgen hos trænerkolleger var svaret "nej". Så måtte jeg jo i gang ...
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