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Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 22. maj 2019 kl. 17.30 – 21.00 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov  
 Hansen (DBH), Gitte Hornstrup Dahl (GHD) og Ulrik Jørgensen 
 (UJO). 
 
 Afbud fra Joakim Pedersen, der blev remplaceret af Ole Bruun  
 Andersen (OBA), som er nyt UU-medlem fra sæsonen 19-20. 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnetræneruddannelsen (BTU). 

 Arbejdet er godt i gang og tidsplanen overholdes. Styregruppen  
 holder møde med Katrine Thoe Nielsen fredag den 24. maj. 

 JHF har planlagt en ’Børnehåndboldtrænernes dag’ den 21.  
 september, hvor der afvikles BTU-grundmodul i alle otte kredse. 

 HRØ har ikke planer om særlige initiativer. Tankegangen er, at  
 det ”bare er BTU, der kører videre”. 

 OBA er ikke kommet i gang med arbejdet endnu. 

 Der er fortsat spørgsmål om implementeringen af det nye BTU,  
 som skal afklares. 

 BTU-instruktørernes eventuelle deltagelse på kommende  
 børnehåndboldsymposier – og finansieringen af dette - skal  
 drøftes lokalt. 
  
 
Punkt 2 Møder og koordinering af uddannelsesarbejdet. 

 Det årlige uddannelsesmøde (Vejle-mødet) blev drøftet og der  
 blev truffet en endelig afgørelse i forhold til dette års møde. 



 

 UU bakker op om afviklingen af et BRUD-træf primo 2020. OL  
 tager dette med til BRUD. 

 DBH foreslog, at repræsentanter fra de lokale UU kunne  
 inviteres til et erfaringsudvekslingsmøde (primært vedr. ny BTU)  
 i forbindelse med Børnehåndbold Symposiet. Denne idé tage  
 med videre i arbejdsgruppen. 

 Det blev drøftet, om det kunne være en god idé at afholde  
 regelmæssige regionale møder mellem politikere og  
 administrativt ansatte fra DHF og fra de lokale udvalg/kontorer  
 (”den norske model”). Der var umiddelbart ikke opbakningen til  
 idéen. 

 Beslutning: 

 Det årlige uddannelsesmøde (Vejlemødet) gennemføres 
ikke i 2019. 

 
 
Punkt 3 Kvindelige (elite)trænere. 

 Der var enighed om, at det var nødvendigt med en videre  
 bearbejdning af oplægget. Behandlingen blev derfor udsat. 

 Beslutning: 

 GHD og UJO foretager en yderligere bearbejdning af 
oplægget. 

 
 
Punkt 4 Samarbejde med Færøerne. 

 Der er modtaget en henvendelse fra det færøske håndbold- 
 forbund (HSF), som ønsker at anvende DHF’s uddannelses- 
 materiale til børne- og ungdomstrænere til afvikling af kurser på  
 Færøerne. 

 Der har i de senere år været et godt samarbejde med HSF og  
 håndbolden på Færøerne er inde i en god udvikling. UU kunne  
 derfor uden forbehold give grønt lys for dette. 

 Beslutning: 

 HSF kan bruge DHF uddannelsesmateriale til uddan-
nelse af færøske børne- og ungdomstrænere. UJO 
meddeler dette til HSF. 

  
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
 
Punkt 5 Specialistuddannelser. 

 Der opleves et behov for uddannelse af specialister – primært  
 målvogtertrænere og fysiske trænere. I flere af de større  
 europæiske håndboldnationer opererer man med formaliserede  
 specialistuddannelser. Hidtil har vi i DHF angrebet området med  



 

 ad-hoc-uddannelse og inspirationskurser. Der har dog ikke  
 været mange aktiviteter siden 2014. 

 UU drøftede problemstillingen og der var enighed om, at et mere  
 konkret oplæg om en specialistuddannelse for målvogtertrænere  
 skulle behandles på næste UU-møde. 

 En specialistuddannelse for fysiske trænere kunne også være  
 relevant, men dette bør afvente eliteafdelingens igangværende  
 arbejde på området. 

 Der var modtaget en forespørgsel fra Mats Mejdevi om en even- 
 tuel gentagelse af den omfattende kursusturné, som blev  
 gennemført i 2011-13. UU vurderede, at der ikke er ressourcer  
 til en sådan aktivitet p.t.  
 
 
Punkt 6 Opfølgning på delstrategi for uddannelse. 

 UU gennemgik delstrategien og konstaterede, at planen bliver  
 fulgt og at arbejdet på de forskellige områder er godt i gang. 

 Det bør være oplagt, at seniorfaggruppen kigger på spørgsmålet  
 om uddannelse af seniorbreddetrænere. 

 DBH fandt, at der var behov for en videreudvikling af e-lærings- 
 delen på TRU, lige som der i JHF-regi ved flere lejligheder  
 havde været talt om en optimering af instruktørmaterialerne. 

 Målene med og prioriteringen af eventuelle nye tiltag blev drøftet  
 og dette førte til en videre snak om udvalgets struktur og udfor- 
 dringen i at de færreste udvalgsmedlemmer har en overordnet  
 generel indsigt, som gør det muligt for dem at prioritere på tværs  
 af elite- og breddetiltag. 
 På førstkommende møde skal denne problemstilling behandles  
 grundigt. 

 
 
Punkt 7 Kommunikation og markedsføring. 

 Der er i udvalget et markant ønske om, at kommunikations- og  
 markedsføringsindsatsen i relation til træneruddannelse øges  
 betydeligt. Dette ønske er der opbakning til i udviklingsafdeling- 
 en. 

 Der afholdes nu interne møder i administrationen om en øget  
 indsats. I den efterfølgende fase vil UU-medlemmer blive  
 inviteret ind for at komme med input i forhold til ønsker og  
 behov. 

 
Punkt 8 Status på årets elitetræneruddannelser. 

 Der var ingen bemærkninger til den skriftlige orientering. 

 
 
 



 

Punkt 9 Orientering. 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
GHD kunne fortælle, at HRØ havde inviteret til kortbanekursus 
med 42 tilmeldte deltagere. 
DHB fremviste det nye, jyske trænerhæfte. Han kunne desuden 
oplyse, at TRU-kursusweekenden på IH Aarhus var udsolgt. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
Der var ingen spørgsmål eller tilføjelser til den skriftlige 
orientering. 

 
 
Punkt 10 Eventuelt. 

 Intet at referere. 
 
 
UJO 


