
 

 
Brøndby den 11. juni 2020 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 4 2019/2020 
 

Onsdag d. 27. maj 2020, kl. 17.30 – 18.30  
Via Microsoft Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre (BLB), Anders Fredsgaard (AF), Martin Færch 
Andersen (MFA), Heidi Zacho Daugaard (HZD) og Lene Karsbæk (LK) 
 
Afbud: Benny Nielsen (BN), Tina Fensdal (TF) og Thomas Rich (TR) 
 

 
Dagsorden 
   
Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 1 Årets håndboldforening 2020 – kommende proces med 

afstemning og hvad gør vi med kåring? 
Kort snak om processen, flere medlemmer i BRUD er inhabile, 
fordi de er aktive i indstillede foreninger. Panelet kommer til at 
bestå af BLB, AF, TR, HZ, BN, Susanne (ungefaggruppen) og 
Heinrich (voksenfaggruppen).  
Indstillinger og faktaark sendes videre til Susanne og Heinrich, 
med kort intro til opgaven. Deadline for afstemning skydes en 
uge til uge 23.  
Det praktiske i forhold til overrækkelse besluttes, når vi ved 
mere om landsholdskalender/-kampe. 

  
 
Punkt 2 Task-force Covid 19 – orientering og input.  

Drøftelse omkring vigtigheden af at få meldt anbefalinger til 
træningsperiode (kroppen fysisk klar og opbygget) før 
stævne/kamp/turnering starter op i forhold til at passe på vores 
spillere. Hvad er vigtigt for vores foreninger i forhold til en god 
opstart i hallerne, når vi må komme ind igen, om det så bliver 
her til fase 3 eller senere. Bekymring i forhold til årgang 2004 
(kommende efterskoleårgang), bliver der taget hånd om dem? 

 
 
Punkt 3 Opdatering – Efterskolesamarbejdet 

Er vi klar, så DHF kan levere i forhold til aftalen og så 
efterskolerne ved, hvad de skal på de 4 parametre: turnering, 
medlemsregistrering, børnetræneruddannelse og 
dommeruddannelse. Der skal være én indgang og fælles 
ramme/tilbud på tværs af landet, og opbakning til det fra hhv. 
HRØ, JHF og FHF. 



 

 
 
Punkt 4 Punkter relevant for BRUD fra bestyrelsesmøde 

Efterskolesamarbejde jvf. pkt. 4.  
 
 
Punkt 5 Orientering fra faggrupper/udvalg: 

- Børnefaggruppen (HZD): på sidste møde blev drøftet bl.a. 
indslusningsstævner – hvor der måske er behov for en 
genopfriskning på intentionen og for hvem (nybegyndere) 
disse stævner afholdes, og det skal kommunikeres ud (TU 
inddrages). Nye spilformer og evaluering drøftet ift. 
inddragelse af BF. 

 
- Seniorfaggruppen (MFA): Vendte kort, hvad der havde været 

på dagsordenen sidst gruppen havde været samlet. 
Håndbold i studiebyerne, med afsæt i bacheloropgave 
potentiale for en indsats rettet mod tilflyttende studerende, 
som måske gerne vil fortsætte med håndbold i deres nye 
by/miljø. Ift. set-up kunne man kigge på et 
samarbejde/potentiale i studenterklubber og oplandsklubber. 
Samarbejdet mellem BDFL, DHF og diabetesforeningen om 
at udbyde håndboldfitness til borgere med diabetes type 2, 
er forsat i fremgang. Flere klubber melder sig på banen. MF 
er i forbindelse med sit erhverv som underviser og forsker på 
fysioterapeutuddannelsen UCN i gang med ansøgning om 
midler til forskningsprojekt som har til hensigt at undersøge 
de mulige effekter af en håndboldintervention på diabetes-
borgeren sygdomsstatus og generelle sundhed. Sidste 
godkendelse fra videnskabs etisk komite foreligger medio 
juni, hvorefter en protokol til projektet kan deles med DHF. 
DHF kunne potentielt undersøge den potentielle 
ressource/frivillig gevinst i klubberne, der implementerer 
håndboldfitness for diabetes borgere?  

 
 
Punkt 6 Evt. og næste møder 

Mødefrekvens og -kalender. Skal vi lægge BRUD-møder og evt. 
faggruppemøder i sammenhæng med BM og evt. holde 1-2 
stormøder årligt på tværs af BRUD, faggrupper og udvalg?  
BLB kommer med oplæg.  
 
Næste møde: 25/6-2020 

 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


