
 

 
 
 
 
 

 Brøndby, den 31. januar 2017 
  
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 
Mandag den 9. januar 2017 kl. 16.15 – 20.30 
på Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 

Deltagere: Jan Larsen (JL), Ove Leegaard (OL), Benny Nielsen (BN), 
Dennis Byskov Hansen (DBH) (remplacerede Lilja Snorra-
dottir), Joakim Pedersen (JP), Michael Svendsen (MS) og 
Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 

Sager til Beslutning 
 
Punkt 1 Års- og aktivitetsplan. 

 Den udsendte plan blev gennemgået og UJO informerede  
 om, hvordan opgaverne var fordelt i det nye ’Team Uddan- 
 nelse og Træning’ i udviklingsafdelingen. 

 Det blev drøftet, hvordan der sikres god kommunikation  
 mellem udvalgsmedlemmerne og det administrative team.  
 Skal teammedlemmerne deltage i nogle af UU-møderne eller  
 kan der arbejdes med en Skype-løsning? 

 OL opfordrede til at involvere Børnefaggruppen i overvejelser- 
 ne om overgangen fra Trille Trolle til U-5/U-6. 

 DBH foreslog, at det kunne overvejes at involvere de lokale  
 udvalg i afviklingen af Kursus-Events af hensyn til man- 
 power. 

 Der bliver nogle opfølgende aktiviteter på det nu afsluttede  
 Talentgruppe Q-projekt, men Q-Dag gennemføres ikke  
 fremover. 

 



 

 Beslutning: 

 UU godkendte planen. 

 UJO drøfter med Team U&T, hvordan der kan sikres 
god kommunikation mellem UU og det udvidede team 
og kommer med et oplæg til dette på næste UU-møde. 

 
 
Punkt 2 Master Coach-uddannelse og Pro License.  

 Sjette MC-forløb og afviklingen af eksamenen blev evalueret. 
 Det blev drøftet, hvordan man kan optimere deltagernes  
 arbejdsproces med hovedopgaven. 

 UJO har på et møde med EHF i Göteborg fået afklaret 
 betingelserne for vores MC-hold 5 og MC-hold 6 i forhold til 
 erhvervelse af Pro License. Hold 5 kan opnå Pro License ved  
 at deltage i et ’renewal course’. Hold 6 må aflevere en  
 engelsk udgave af deres hovedopgave (15 sider) for at opnå  
 licensen. 

 Kandidatlisten til et evt. kommende hold 7 blev gennemgået.  
 Det ser fint ud og mange af kandidaterne har selv henvendt  
 sig og/eller udtrykt interesse. 

 Beslutning:  

 Eksaminatorerne involveres fremover tidligere i 
arbejdsprocessen mhp. at optimere arbejdet med 
hovedopgaven. 

 Deltagerne på hold 6 foretager selv en sammen- 
skrivning af deres hovedopgaver og UU sikrer hjælp 
til oversættelse. 

 Der udsendes snarest invitation til et nyt MC-forløb 
(hold 7). Der tages i budgetlægningen udgangspunkt 
i 12 deltagere. 

 
 
Punkt 3 Revision af Træneruddannelsen. 

Status på revisionsarbejdet blev gennemgået og kommen-
teret. 

Der blev udtrykt ønske om bedre løbende information om 
processen til de lokale udvalg. Dette blev taget til efterret-
ning. 

Indholdet af instruktørkurserne blev debatteret.  

Beslutning:  

 Der afholdes et opsamlende instruktørkursus i løbet 
af foråret 2017. JHF (DBH) og FHF (JP) taler sammen 
for at finde en egnet dato og melder tilbage til UJO. 



 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 4 Regnskab 2016 og budget 2017. 

Den udsendte skriftlige orientering blev kort kommenteret og  
 herefter taget til efterretning. 

 
 

Punkt 5 Orientering.  

 a. Fra formanden 
JL måtte melde forfald til bestyrelsesmødet i november pga. 
sygdom.. 

 b. Fra udviklingsafdelingen 
Der var ingen bemærkninger til den skriftlige orientering. 

 c. Fra udvalgsmedlemmer 
DBH orienterede om JHF’s ungdomselitekursus i Hammel 
den 14. januar, som der har været stor interesse for. 
Sommerens studietur til Ungarn er under planlægning. 

MS fortalte om HRØ’s trænerseminar i december, hvor 120 
trænere deltog. Terminen primo december fastholdes i 2017 
til et lignende arrangement. 
Der arbejdes på en event med Steinar Ege og eventuelt et 
arrangement med Bo Spellerberg. 
Et obligatorisk ungdomselitetrænerkursus påtænkes afviklet 
til sommer. 
Det nye dommeruddannelsesforløb er afviklet med god 
succes. 

OL refererede fra et møde i uddannelsesstyregruppen 
(udløber af konferencen), som var afholdt den 4. januar. 
Mødet var indledt med en god gennemgang af vores 
kursusstruktur- og materiale af Katrine Thoe Nielsen. De 
deltagende foreningsfolk havde kun i begrænset omfang 
kendskab til materialet – især ikke træningskortenen. 
Det er gruppens indstilling, at der arbejdes videre med DHF 
Planner.  
UU bør genoverveje anvendelsen af ’1-2-Træner’. Dette vil 
blive taget op på kommende møde. 
Et lederkursus for de sportsligt ansvarlige kunne være en idé. 
Instruktørernes anvendelse af og loyalitet overfor kursuspro-
gram og –materiale blev drøftet. 

BN havde afholdt forskellige møder med instruktører med 
henblik på at opdatere forskelligt materiale på 
Divisionstrænerkurset. 



 

Der indstilles til, at der arbejdes videre med en overbygning 
på modulet ’Team Management og Psykologi’. 
Der er behov for et visionsmøde om ’Fysisk træning’. 
BN arbejder videre og præsenterer et oplæg på næste UU-
møde. 
 

 
Punkt 6 Lederuddannelse. 

Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
Punkt 7 Uddannelsesmødet i Vejle. 

Arrangementet blev kort evalueret. 
DBH roste punktet ’Landet rundt’ og opfordrede til endnu 
mere udveksling mellem de lokale UU (fx invitationer). Han 
mente, at fredagsdelen godt kunne have været bedre.  
Generelt var der tilfredshed mødet.  

UU drøftede en mail fra Tue Fisker, JHF kreds 5. Mailen var 
modtaget kort før mødets afholdelse.  
JL formulerer et svar til TF. 

 
 
Punkt 8 Aktuelle opgaver og kursuskalender. 

Der var ingen kommentarer til den skriftlige redegørelse. 
 
 
Punkt 9 Eventuelt. 

  Intet at referere. 
 
 

 


