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Som de foregående fire bøger sigter bogen mod at give inspiration til din træning. Ikke nødvendigvis færdige
løsninger. Du skal betragte bogen som et opslagsværk, hvor du kan finde ideer og tanker, du selv kan

sammensætte og arbejde videre med ud fra din målgruppe, dit spillermateriale.

Til forskel for de andre fire bøger, har jeg denne gang i et vist omfang arbejdet med fotos i stedet for
udelukkende tegnede illustrationer. Jeg synes selv, det giver øvelserne en ny dimension; i hvert fald har det
været spændende og udfordrende af arbejde med. I den forbindelse kan jeg ikke takke de spillere fra Holbæk

Håndboldklub, der stillede op og agerede modeller, nok. Tusind tak!

Peter Schmidt, f. 1964.
Træner i mere end 25 år +/- på alle niveauer; primært på kvindesiden.

Udpræget autodidakt - og meget nysgerrig omkring spillets muligheder. Spillet med den harpiksklistrede bold
er en fantastisk leg.
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