
 

 
Brøndby den september 2020 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 1 2020/2021 
 

Torsdag d. 20. august 2020, kl. 17.30-19.00 via Teams 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgård, Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho 
Daugaard, Lene Karsbæk (referent) 
Afbud: Benny Nielsen og Thomas Rich 

 
Dagsorden 
 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
1. Referat fra sidst.  

Bemærkning fra TF om status/opfølgning på undersøgelsen om 
årgang 00/01. Talte om og blev vist enige om at vi 
(ungefaggruppe/BRUD) gerne ville fortsætte undersøgelsen 
med de to årgange op i det første/de første seniorår. Der er 
sendt spørgeskema ud her i foråret. BRUD vil gerne have en 
afklaring på økonomi – er pengene fra den oprindelige 
indstilling/bevilling brugt? I så fald hvad er estimatet på, hvad 
det vil koste at fortsætte denne og næste sæson med, og evt. 
søge bestyrelsen om at bevillige de midler fra de klausulerede 
midler.  
Konklusion: Lene undersøger. BRUD indstiller til bestyrelsen 
ved behov for ansøgning af midler hertil 

 
2. Årets håndboldforening – nyt om dato? 

Arbejder med to alternativer for overraskelse/event omkring 
uddeling. Enten uddele prisen ved en landskamp, som vi 
tidligere har gjort – afventer muligt datoer. Alternativt overraske 
foreningen hjemme med overrækkelse, således det sker, så det 
kan fejres af hele foreningen.  

 
3. Task-force Covid 19 – opdatering 

Talte forløb, rollefordeling/ansvar – DHF taskforce kontra 
distrikts- og kredsforbund, retningslinjer fra DIF og vores 
oversættelse, anbefalinger mv igennem. Grundlæggende er det 
for foreningernes bedste og de behov foreningerne har og det, vi 
fortsat har for øje. Det vi laver skal understøtte vores foreninger 
så godt som muligt.  Mange spørgsmål nu, som relaterer sig til 
den kommende turneringsopstart, stævner, kampe mv. TF kom 
med et indspark om at der i Sverige er krav om, at alle 
foreninger, som afholder stævner/turnering eller andet, hvor de 
inviterer andre, har en slags Corona-protokol, som udsendes til 
alle ”gæster” inden de kommer og spiller, således at de kender 



 

til forholdene og ved hvordan de skal agere fx ift. tilskuere, 
omklædning, opvarmning mv.  
Vendte også det med, at man/vi har forskellige holdninger ift. 
Corona – det skal være trygt, og en sikker og god oplevelse at 
komme i hallen – ens egen hal, i andres ifm. kampe, stævner 
mv. Og de foreninger som vælger at afholde stævner, skal i 
denne usikre tid, til enhver til tilbyde deltagerne mulighed for at 
få deres deltagergebyr retur, hvis der måtte opstå frygt eller 
usikkerhed ift. deltagelse. 
Det er så meget mere i spil end en gentagelse af turneringen på 
normale vilkår. Vi skal være fremsynede, tage udgangspunkt i 
foreningernes virkelighed/hverdag og være agile.  
Vi skal passe på vores frivillige i denne proces – både i 
foreningerne og i Forbundene.  
 

4. Opdatering ift. efterskolesamarbejdet.  
Opfølgning på at få kommunikation til distriktsforbund/lokal adm. 
om aftalen inden turneringsopstart. Ikke helt klarhed fra 
efterskolerne, hvad de helt præcist kan få fra DHF. Vi drøftede 
om vi evt. skulle afholde møder med mindre grupper af 
efterskoler, alt efter geografi, så vi kunne komme tættere på og 
blive mere synlig i vores kommunikation. Kræver tydelig 
kommunikation ud til efterskolerne. DHF deltager på møde, som 
afholdes af efterskolerne på BGI 27/8 – ved endnu ikke om det 
bliver på teams eller fysisk. Vi drøftede også om vi evt. skulle 
kommunikere en nyhed til klubberne om efterskoletilbuddets 
fordele – hvor vi også måske slår et slag for deres rolle i at 
holde kontakten til deres spillere på efterskole, og mulighed hvis 
de spiller på e-certifikat for at tage dem med evt. til stævner eller 
andet når de er hjemme i ferier. 

 
5. Status nye spilformer 

Procesbeskrivelse og plan for involvering sendt rundt inden 
mødet, og denne blev kort gennemgået. Drøftede især forløb og 
involvering af ekspertfaggruppe, samt kommunikation ud om 
evaluering til øvrige interessenter – herunder foreninger, 
trænere. Talte om at det er nødvendigt at genstarte 
ekspertfaggruppen, og det kunne evt. gøres med en online-intro 
hvor ekspertfaggruppen/følgegruppen og styregruppen deltager, 
således at deltagerne er klædt på til det forestående arbejde og 
har fået en forventningsafstemning om deres rolle i det 
forestående forløb/arbejde. 

 
6. Tilbagemelding fra faggrupperne 

BF: I fokus: Indslusningsstævner – brug af dem. Der er sendt 
skriv rundt til forbund til orientering om dette. BHS den 6-7/11, 
som er budt ud i 2 spor ift. alder, for at kunne overholde 
gældende forsamlingsforbud. Ønske om at børn 
(emnet/målgruppen) kommer længere ”frem” , bliver mere 
tilgængelig/tydelig på vores hjemmeside – med materialer, 
produkter, viden – og dette måske også for de to øvrige 



 

faggrupper børn og voksne?  JHF afholder (stadig planen) 
børnehåndboldens dag 29/8. 

 
7. Håndboldens Dag – turneringsfri? (AF) 

Den henstilles til at holde dagen turneringsfri. Der sendes et 
skriv – reminder ud til vores lokale kontorer ad et par omgange, 
underskrevet af AF. Vi skal have et evt. coronapres in mente, 
forstået på den måde at vores foreninger kan være presset på 
kampafvikling af forskellige årsager. 

 
8. Mail fra Jørgen Alnor vedr. DM-stævner for U11, U13 og U15 

”Var det muligt at Faggruppen BØRN kiggede på 
invitationsstævnerne som afslutning på årgangene i U11 Greve, 
U13 Hvidovre og U15 Hørning ? 
Jeg synes, at der mangler en officiel udmelding fra DHF omkring 
brugen af DM-titlen.” 
Holdningen fra DHF tager afsæt i et arbejde (indstilling), der går 
helt tilbage til oktober 2012.  
Dengang blev der nedsat en ad hoc gruppe, som skulle komme 
med anbefalinger til ændringer af regler for børne- og 
ungdomshåndbold til DHF´s bestyrelse. I den indstilling fra 
gruppen, som blev tiltrådt af DHF´s bestyrelse fremgik det, at 
der fremadrettet ikke bør afholdes mesterskaber for U10 og U12 
(nu i U11, 13 og 15)  i DHF eller forbundsregi ud fra 
begrundelsen om at holde fokus på langsigtet udvikling, 
oplevelser og dermed også en målsætning om fastholdelse af 
spillere frem for kortsigtet resultatfokus på disse årgange. Dette 
bakker DHF faggruppe Børn og faggruppe Unge, fortsat op om, 
hvilket betyder at der ikke bakkes op om brug af DM-
benævnelsen i titlen på disse stævner. Disse stævner – U-11 og 
U-13 – benævnes, så vidt faggrupperne er orienteret ikke med 
DM – men som afslutningsstævner. 
Uagtet ændring i benævnelsen, som er et skridt i en positiv 
retning, finder Faggrupperne det udfordrende at kvalifikationen 
til disse invitationsstævner sker via ”top 3 placeringer i A-
rækkerne” i vores løbende turnering før ombrud. Dermed 
risikerer vi fortsat, at resultatfokus - til trods for 
distriktsforbundenes tiltag om fri tilmelding til AA-rækkerne efter 
brud – bliver mere styrende end vi ønsker det i forhold til 
spillernes spiludvilingsmuligheder.  

  DHF´s børne- og unge faggruppe ønsker at holde fokus på 
udvikling af børne- og ungdomshåndbolden med ideer til nye 
tiltag og bibeholde ensartet værdigrundlag generelt samt at 
fastholde de besluttede regler i hele DHF, som er udarbejdet for 
at skabe helhed, ensartethed sammenhæng i børnehåndbolden 
og sammenhæng til ungdomshåndbolden i hele Danmark, og 
som tager udgangspunkt i den viden vi har fra eksempelvis ATK 
2.0.  
I forhold til U15 DM blev der ved indførsel af Nye Spilformer 
efter grundigt forarbejde på tværs af DHFs udvalg og sektioner 
vedtaget at udskyde afviklingen af mesterskaber til U17. Derfor 



 

bakker BRUD naturligvis fortsat op om denne beslutning og 
særligt bevæggrundene herfor.  
Faggruppernes arbejde bunder i ønsket om at skabe gode 
rammer for børne- og ungdomshåndbolden og i ønsket om at 
være tro mod de beslutninger og tiltag, som på veldokumenteret 
grundlag er taget og viser sig bæredygtige, mens vi fortsat skal 
holde fokus på at tilpasse og udvikle, hvor tingene kan gøres 
bedre, hvilket introduktionen og udviklingen af Nye Spilformer 
underbygger. Faggruppernes værdisæt og den udvikling vi 
ønsker at drive, tager udgangspunkt i en ambition om at holde 
fokus på fakta og viden om målgrupperne børn og unge, og 
holde fokus på hvilke elementer, der har betydning for disse 
børn og unge både på kort og på lang sigt ift. rekruttering, 
fastholdelse og udvikling. Det er vigtigt at vi – 
forbund/distriktsforbund/foreninger, i rollen som udbydere af 
stævner og kamptilbud, alle tager ansvar for at efterlevelse af 
værdier og indsatser i vores tilbud til klubberne, som bidrager til 
fortsat fastholdelse og udvikling. 
 

9. Mødekalender:  
Generelt, opfølgning på om der er en eller to ugedage, som 
passer alle, således at vi lægger møder på disse dage fremfor at 
rulle.  
29.09 teams, 29.10. teams – (her er der uddannelsesmøde i 
Vejle den 30/10, hvor det måske kunne være relevant for 
BRUD/faggrupperne at deltage? HZD har afbud denne dag, LK 
følger op på ugedag/dato, 19.11. teams, 20.1. Fysisk, 24.2. 
teams, 31.3. teams og 28.4.  fysisk 

10. Evt.  
Forventning om at Corona vil komme til at koste på 
medlemstallet, til gængæld er de som bliver måske mere 
committet end før? 
Mulig konsulentindsats primært på U-17 årgang? Eksempel på 
4-5 foreninger, som sidder tilbage med 4-6 spillere, men ikke 
kan tage sig samme – ikke tænker på at tage fat i hinanden, er 
der noget vi (evt. konsulenterne) kan bidrage med i den 
henseende at bringe foreninger med de udfordringer, tætter ind i 
et samarbejde? 

 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


