
 

 
 
 
 
 
 Brøndby, den 12. januar 2018 

  
 
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 16.30 – 20.30 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV  
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard  
 (JV), Dennis Byskov Hansen (DBH) Joakim Pedersen (JP),  
 Gitte Hornstrup Dahl og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Kommissorium og arbejdsopgaver. 

 Med henblik på at skabe et fælles overblik over udvalgets virke  
 og opgaver gennemgik udvalget kommissorium, årsplan og  
 UU’s vision 2020 (udarbejdet i 2015). 
 Der var en grundig drøftelse af kommissoriet og visionsplanen  
 og sidstnævnte blev opdateret med klare prioriteringer og  
 ansvarlige. 

 Beslutninger: 

 Der skal udarbejdes en strategiplan som supplement til 
kommissoriet. 

 Uddannelse af flere børne- og ungdomstrænere 
opprioriteres. DBH/JP/GHD er ansvarlige for det videre 
arbejde mht. strategi og målsætning. 

 Opdatering af kursusmaterialet til Divisionstræner-
kursus gives høj prioritet, mens opdateringen af 
Aldersrelateret træning (AT) og Børnetræneruddannel-
sen (BTU) afventer den endelige beslutning vedr. frem-
tidens børne- og ungdomshåndbold. 
E-læring m.m. skal tænkes ind i forbindelse med opda-
teringen. Det samme gælder mht. opkvalificering af 
instruktørkorpset. 



 

Eksterne eksperter skal involveres i arbejdsprocessen. 
BN/JV er ansvarlige for denne del. 

 Uddannelses- og kursustilbud skal gøres mere synlige 
og kommunikationen skal styrkes. DBH/JP/GHD er 
ansvarlige for dette område og mødes med relevante 
fagpersoner fra administrationen i løbet af februar 
2018. 

 Punktet ’Profilering af breddetrænere’ fra visionsplanen 
lægges på hylden. OL tager dette og en bredere 
drøftelse af begrebet ’bredde’ med i BRUD. 
  

 
Punkt 2 Børnetræneruddannelsen (BTU) og Træneruddannelsen  
 (TRU). 

 UU fulgte op på drøftelser og beslutninger fra det seneste møde. 

 Den planlagte stikprøveundersøgelse med henblik på at afdæk- 
 ke antallet af trænere er ikke igangsat, da disse data vil kunne  
 uddrages af en større foreningsundersøgelse, som er undervejs. 

 Det er opgjort, at der i 2017 var 573 unikke kursister fra 129  
 foreninger på BTU. De tilsvarende tal for TRU er 248 kursister  
 fra 95 foreninger. 

 Arbejdet med at opdatere info-materiale om TRU til web er  
 igangsat og må forventes afsluttet i løbet 1-2 uger. 

 Et system til registrering af TRU-instruktører (med angivelse af  
 spidskompetencer) er oprettet i Hånd@.  

 På foranledning af JHF’s UU drøftede udvalget yderligere  
 aspekter i forhold til rekruttering, uddannelse og ”frasortering” af  
 TRU-instruktører. 

 Beslutninger: 

 Det er fremover muligt at uddanne instruktører til TRU-
specialområder (fx målvogtertræning) ved at lade nye 
instruktørkandidater deltage som ”føl” hos en erfaren 
(allerede uddannet) instruktør. 

 JHF, FHF og HRØ leverer info om TRU-instruktørers 
spidskompetencer til udviklingsafdelingen, som så 
registrerer disse i det oprettede system.  
Udviklingsafdelingen udsender info om de ønskede 
input til DBH og de administrativt ansvarlige i 
FHF/HRØ. 

 
 
Punkt 3 Børnehåndbold Symposium. 

 UJO præsenterede kort et oplæg til Børnehåndbold Symposiet  
 (BHS) 2018 med afsæt i UU’s drøftelser på seneste møde og  
 2017-deltagernes evaluering. 
 Udvalget diskuterede dette og havde især fokus på den  
 geografiske placering af arrangementet. 



 

 Beslutninger: 

 UU besluttede, at formål med og målgruppe for 
arrangementet skal være uændret. Det er vigtigt, at der 
er den rette balance i programindholdet. 

 Terminen – primo oktober – fastholdes, da den 
vurderes at være bedre end de mulige alternativer. 

 BHS placeres i fremtiden forskellige steder i landet ud 
fra følgende fire-års-cyklus: FHF, JHF, HRØ, JHF. I 2018 
placeres BHS på Fyn. 

 GHD indgår i ’styregruppen’ for BHS. 
 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 Orientering. 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
OL deltager i møde i BRUD den 11. januar. 
DBH oplyste, at JHF’s Ungarnskursus nu er udbudt. Der er 
deadline for tilmelding den 28. februar. Invitationen videre-
sendes til FHF/HRØ. 
Kurset ’Nordisk trænerinspiration med Zanotti og Wilde afvikles i 
Hammel den 13. januar med ca. 45 deltagere. 
Der er etableret samarbejde/koordinering af kursusudbuddet 
mellem de jyske kredse i henholdsvis nord, midt og syd. 
Carsten Solberg Pedersen er ny UU-formand i kreds 4. 
DBH forespurgte – på foranledning af nogle instruktører - om det 
var muligt at uploade materiale om de aktuelle regler/retnings-
linjer for børnehåndbold på BTU-instruktørnetværket. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
 UJO henviste til den skriftlige orientering om ny medarbejdere  
 og reorganisering i udviklingsafdelingen. 
 
 
Punkt 5 Elitekurser. 

 BN orienterede om arbejdet med årets elitekurser, som er godt  
 undervejs. 
 Der er med den nye proaktive rekruttering kontakt til en række  
 potentielle kursister og BN har en stor tro på, at der vil blive  
 samlet nogle spændende kursisthold på bl.a. Profkurset og  
 Diplomtrænerkurset.  
 JV og BN arbejder sammen med UJO videre med dette. 
 
 
Punkt 6 Økonomi 
 Regnskabet for 2017 er ved at blive lukket. Som varslet på UU- 
 mødet i november holder UU’s regnskab sig pænt inden for  



 

 budgettallet. UJO er i dialog med Per Lauritsen i forhold til  
 regnskabsafslutningen. 
 
 
Punkt 7 Kommunikation/PR 

 UJO orienterede om det igangsatte arbejde med en kommuni- 
 kationsplan for uddannelsesområdet, som kommunikationsafde- 
 lingen har taget initiativ til. 
 Planen lægger bl.a. op til at der bliver en massiv omtale af BTU  
 og TRU i efteråret 2018. 
 For at sikre det bedst mulige udbytte af denne indsats inviteres  
 DHB, JP og GHD til et møde i februar. 

 

Punkt 8 Kvindelige (elite)trænere 

 Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
Punkt 9 Aktuelle opgaver og kursuskalender 

 Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. 
 
 
Punkt 10 Eventuelt 

 Med inspiration fra fodbold (FC Midtjylland) nævnte JV, at en  
 model, hvor de store klubber tager ansvar for uddannelse af de  
 mindre klubber i nærområdet, kunne være en mulighed, som vi  
 kunne overveje at benytte os af i håndbold også. 
 JV fandt det også relevant at overveje, om der skulle etableres  
 en uddannelse for håndboldanalytikere, da dette felt er  
 voksende. 
 JP nævnte, at han ikke havde modtaget sin evaluering fra  
 deltagelsen på Testkursus – del 2 og fandt dette stærkt  
 utilfredsstillende. Dette skyldes nogle udfordringer med en  
 specifik instruktør. UJO følger op på dette. 
 
 
 
 
UJO 


