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Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 17.30 – 18.30 
Online 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard  
 (JV), Dennis Byskov Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen  
 (LRL), Lars Hagenau (LH), som remplacerede Torben Schou 
 Malmros, og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Uddannelsesstrategi. 

BN, OL og UJO havde udarbejdet et oplæg til en ny uddannel- 
sesstrategi. Oplægget blev fremlagt for UU. 

Der var en drøftelse af elementer i kommissoriet for UU, som 
bør opdateres. UU ønsker, at det politiske ansvar for lederud-
dannelse placeres et andet sted, så UU kan koncentrere sig om 
træneruddannelse. 

Det blev debatteret, hvordan samarbejdet med de lokale UU kan 
optimeres. 

UU ønsker i den kommende periode at fokusere på udvikling af 
relevante uddannelsestilbud for ungdomstrænere. Især bør U-13 
og U-15 grupperne have stor bevågenhed. 

Andre elementer i strategioplægget som markedsføring, evalue-
ring og struktureret feedback, opkvalificering af instruktører og 
de digitale muligheder blev også behandlet. 

UU besluttede, at en række supplerende indsatsområder alle 
fastholdes i oplægget. 

BN konstaterede, at arbejdet havde været en lang og spænd-
ende proces. 

DBH vurderede, at strategien også ville blive et vigtigt arbejds-
papir i forhold til nye udvalgsmedlemmer. I forlængelse af dette 



 

blev det drøftet, hvordan ’gamle udvalgsbeslutninger’ bedst 
huskes. 

 Beslutninger: 

• UU godkendte oplægget med enkelte kommentarer, 
som UJO retter til, inden oplægget videresendes til 
bestyrelen. 

• BN og OL præsenterer oplægget for Jan Kampman på 
et snarligt møde. 

 
 
Punkt 2 Landsdækkende uddannelsesindsats efterår 2021. 

Arbejdsgruppen havde været samlet til yderligere et møde. Det 
havde vist sig at være svært at finde en egnet dato for en event 
a la ’håndboldtrænerens dag’, da der fortsat opereres med 
forskellige scenarier for turneringsafviklingen. Gruppen var 
derfor gået væk fra denne tanke. 

En idé kunne være at give en gratis bog til førstegangskursister. 
DBH var af den opfattelse, at vi generelt er for dårlige til at 
promovere kurserne og at den bedste indsats ville være at kana-
lisere yderligere midler over i markedsføringsarbejdet. Det blev 
diskuteret, om dette er en realistisk mulighed. 

DBH fandt også, at retorikken på UU-mødet i marts havde været 
unødig hård. Han delte ikke opfattelsen af, at gruppen i første 
omgang havde misforstået opgaven, men at kommunikationen 
omkring opgaven ikke havde været tilstrækkelig klar. 

 Beslutninger: 

• UU besluttede, at der ikke arbejdes videre med en 
storstilet plan for en landsdækkende uddannelses-
indsats i efteråret 2021 og at der derfor ikke bliver 
behov for at søge finansiering i de klausulerede midler. 

• UU besluttede desuden, at der opstilles et klart 
kommissorium, når der i fremtidige tilfælde udstikkes 
en arbejdsopgave til en gruppe af udvalgsmedlemmer. 

  
 
Punkt 3 Kommunikation. 

UU behandlede forskellige aspekter af udvalgets interne kom-
munikation. 
Nogle drøftelser kan komme til at være ’underforståede’ og det 
kan være svært for nye udvalgsmedlemmer at følge med. 

Flere udvalgsmedlemmer ønskede tydeligere formalia omkring 
mødeafviklingen, så det var muligt at være velforberedte til 
møderne. 

LRL orienterede i denne sammenhæng om, at hun havde holdt 
møde med relevante personer i FHF og aftalt en fremtidig proce-
dure, så hun kunne være klædt på til UU-møderne.  



 

 Beslutning: 

• UU besluttede, at dagsorden til udvalgsmøderne 
udsendes senest 10 dage før mødet med en varsling 
om input til dagsorden yderligere fem dage før (15 dage 
før mødedatoen). 

 
 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 4 Aktuelle opgaver og aktiviteter. 

UJO kunne fortælle, at der har været stor søgning til elitekur-
serne, som alle er fuldt bookede. 
Der har været brugt en del manpower på instruktørpåsætning 
for at få kabalen til at gå op. 

BN kunne oplyse, at det var besluttet at aflyse årets Tophånd-
bold Symposium. Tanken var, at ’genåbningen’ skulle have 
været med et ”brag”, men de mange coronabetingede usikker-
heder ville umuliggøre dette.  
Heldigvis er der intet akut behov for PRO License fornyelser for 
de danske træneres vedkommende. 

Arbejdet med yderligere afdækning af muligheder og begræns-
ninger i forbindelse med online uddannelsesaktiviteter er i gang. 
Der vil blive afviklet to workshops. Den første med fokus på det 
pædagogiske/faglige, den anden med fokus på det tekniske set-
up. Herudover skal der kigges på forskellige forretningsmodeller. 

Katrine Thoe Nielsen og BTU-arbejdsgruppen har genoptaget 
arbejdet med opdatering og færdiggørelse af BTU-materialerne. 
 

Punkt 5 Orientering. 

a) Fra formanden 
BN orienterede fra seneste møde i BRUD, hvor han bl.a. 
havde været involveret i en debat om udviklingsafdelingens 
ressourcer. 
BN nævnte også en case om et udvalgsreferat, som inde-
holdt perspektiver vedr. UU, som han ikke var direkte infor-
meret om. BN fandt det uheldigt at skulle læse dette i et 
referat. 

b) Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
LH informerede om et træner-/dommer onlinekursus i HRØ, 
som LH har udviklet sammen med Morten Juul. På kurset 
kigger man på spilsituationer ud fra de to parters synsvinkel. 
LH lagde op til sparring mellem DU og UU vedr. opkvalifice-
ring af instruktører. 
LRL kunne oplyse, at FHF afvikler to online beachkurser 
med Martin Hjortshøj. 
DBH glædede sig over, at der var gang i og god tilslutning til 
onlinekurserne i samarbejdet mellem JHF og HRØ.  
Onlinekurset i fysisk træning med Søren Fisker er nu afviklet 



 

fire gange med over 100 deltagere samlet set. 
I samarbejde med konsulenterne Andreas Kronborg og 
Henrik Elkjær har der været afviklet livestreaming af tre 
inspirationstræninger via Facebook. Et fjerde kommer snart. 
Kreds 5 har udbudt en kursusrække med TRU-moduler som 
erstatning for den efterhånden traditionelle kursusweekend 
på IH Aarhus. 
Torben Van Gogh er ny UU-formand i kreds 4. 
I JHF har man indgået en intern aftale om udbuddet af BTU- 
og TRU-moduler. 

c) Fra udviklingsafdelingen 
Intet at referere. 

 
 
Punkt 6 Eventuelt. 

 Intet at referere. 

 

UJO 


