Brøndby, den 14. oktober 2021

Referat af møde i DHF’s UU
Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 17.00 – 21.00
på Vejle Center Hotel
Deltagere:

Dennis Byskov Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL),
Torben Schou Malmros (TSM), og Ulrik Jørgensen (UJO).
Benny Nielsen (BN) måtte melde afbud med kort varsel pga. en
arbejdsrelateret situation.
Der var forhåndsafbud fra Ove Leegaard (OL) og Jakob Vestergaard (JV).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Samarbejde og kommunikation i UU.
I forlængelse af det seneste møde i UU (09.08.21) havde DBH,
LRL og TSM drøftet forskellige perspektiver vedr. det fremtidige
samarbejde. De tre decentrale UU-repræsentanter er enige om,
at der kan være en fordel ved at de - både formelt og uformelt arbejder tættere sammen.
Såvel på den korte som på den lange bane bør det overvejes, at
foretage en opdeling af udvalget i forhold til de opgaver, som er
rettet mod henholdsvis breddedelen og det mere eliteorienterede. DBH, LRL og TSM vurderer, at dette kan give en mere
meningsfuld og effektiv arbejdsgang. Samtidigt er gruppen
indstillet på, at der skal sættes mere fokus på breddedelen.
Der bør dog fortsat afvikles møder i det samlede UU. Forskellige
modeller for mødeafvikling blev fremlagt.
Udvalget havde en bred drøftelse af fremtidens uddannelsesset-up, hvor faktorer som ny struktur, øget anvendelse af
onlineuddannelse og en ny tilgang til ungdomshåndbolden kan
medføre nye opgaver og perspektiver.
Overordnet set var der enighed om at man havde lagt de
tidligere kommunikationsudfordringer bag sig og at der nu skulle
kigges fremad.

Beslutninger:
• UU skal både på kort og langt sigt kigge på en ny
organisering, hvor opgaverne er tydeligt opdelt i en
bredde- og en elitedel og hvor mødeafviklingen også
tilgodeser dette. På kort sigt bør dette ske senest frem
mod udvalgsmødet i januar. På længere sigt bør dette
aspekt indgå i det overordnede strukturarbejde.
• Forslag til en ny forretningsorden for udvalget blev
godkendt.

Punkt 2

Onlineuddannelse i DHF.
Udvalget drøftede den foreliggende indstilling til bestyrelsen.
UU konstaterer, at det er vanskeligt at være uenig i indholdet i
indstillingen, som dog ikke er særlig konkret.
På baggrund af den noget ukonkrete indstilling er UU bekymret
for, om planerne for øget anvendelse af digital uddannelse i det
hele taget bliver til noget – og hvordan tidsperspektivet ser ud
såfremt planerne måtte realiseres.
Dette efterlader samtidigt de decentrale UU i en uvis situation,
hvor det kan være svært at vide, hvad man må og kan på den
korte bane. Er de decentrale UU afskåret fra at afvikle onlinekurser indtil der foreligger en afklaring i forhold til den lange
bane?
UU konkluderer også, at det bliver udfordrende at komme videre
med digital uddannelse, hvis der ikke tilføres yderligere manpower og specifikke kompetencer på området.
Uddannelsesudvalgene i JHF og i HRØ har den holdning, at
arbejdet med digital uddannelse skal udføres ’in house’ og ikke
overlades til eksterne/private aktører.
Beslutning:
• De decentrale UU-repræsentanter videreformidler disse
kommentarer til deres respektive bestyrelsespolitikere.

Punkt 3

Samarbejde med de decentrale enheder.
I arbejdet med den opdaterede uddannelsesstrategi er der lagt
op til en ny praksis med et møde mellem DHF’s UU og de lokale
UU-formænd hvert andet år (ulige år) om efteråret.
I udvalget var der enighed om, at tiden nu var så fremskreden,
at det ville blive lidt forceret at forsøge at presse mødet ind
inden jul. I stedet kunne et møde med fordel afvikles i foråret
2022.
Dermed er der også en mulighed for at der opnået større
afklaring i forhold til ny struktur, onlineuddannelse og andre
aspekter, som blev drøftet under punkt 1.

Beslutning:
• Mødet med de lokale UU-formænd forsøges afviklet i
foråret 22 (evt. i tilknytning til herrernes pokal Final 4).
Det bør overvejes, om deltagerkredsen skal være
bredere.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Eliteuddannelsen 2021.
UJO orienterede om afviklingen af årets elitekurser, som alle var
blevet gennemført med stor tilslutning.
Det var nødvendigt at afvikle Testkursus del 1 ud fra en ny plan
grundet corona-restriktionerne. Dette var der gode erfaringer
med.
Alle flerdageskurser kunne i store træk afvikles planmæssigt
efterhånden som restriktionerne blev udfaset.
I alt har 26 kursister afsluttet Divisionstrænerkurset, mens syv
kursister bestod Diplomtrænerkurset.
Vores instruktører får generelt fremragende evalueringer og der
var også stor ros til det nye kursusmateriale til ’Angreb’, ’Forsvar’ og ’Analyse’

Punkt 5

Børnehåndbold Symposium.
Fredag den 14. og lørdag den 15. januar er fastsat som afviklingsdato for det kommende Børnehåndbold Symposium.
Arrangementet bliver med fysisk tilstedeværelse, men det
overvejes om nogle elementer kan afvikles online.
DBH er klar til at være UU’s repræsentant i arbejdsgruppen.

Punkt 6

Orientering.
a) Fra formanden
Intet at referere grundet formandens fravær.
b) Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
DBH fremlagde et ønske om at få uddannet yderligere BTUinstruktører med kompetencer omkring ’Sjov håndbold for de
mindste’. Han kontakter Katrine Thoe vedrørende dette
ønske.
DBH foreslog, at der udarbejdes en tutorial om brugen af
kursustilmeldingsfunktionen i Håndbold-app’en – en lille
video med udgangspunkt i en tilsvarende vedr. håndboldpasset. DBH vil forhøre sig hos Kasper Tolstrup.
Der er mange kurser på bedding i JHF-regi. I alt 39 stykker
ifølge DBH’s optælling.

LRL kunne fortælle, at FHF havde afviklet fire webinarer.
Herudover var der programsat BTU tilstedeværelseskurser.
c) Fra udviklingsafdelingen om aktuelle opgaver
Punktet blev udsat.

Punkt 7

Eventuelt.
Intet at referere.

UJO

