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"Håndboldtips 3 - 585 træningsøvelser til håndbold" var jeg helt sikker på, at det ville blive den sidste bog fra
min hånd i den 'serie'. Omvendt - så havde jeg stadig en del øvelser på blokken, der ikke fandt plads i bogen -
og andre var kommet til over årene. I løbet af efteråret 2016 meldte tanken sig så : "Skulle jeg ikke..." Og jo,

det skulle jeg. Bogen ville skrives... Det er ikke bare en fjerde bog. Til forskel for de tre foregående, så
indeholder denne ikke kun praktik. Øvelserne er stadig det primære, men jeg har denne gang suppleret med

håndboldrelevante artikler, som jeg håber, at du som læser finder nyttige. Som de foregående
Håndboldtipsbøger, så er alle øvelser testet på rigtige håndboldspillere. Så vidt jeg ved, er ingen kommet til

skade eller har på anden måde lidt overlast. Peter Schmidt
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