Nyborg, den 8. februar 2022

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 2. februar 2022 kl. 17.00 – 21.00
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL) , Henrik G.
Larson (HGL) og Ulrik Jørgensen (UJO).
Anna Katrine Sand (ASA) deltog i punkt 0.
Forhåndsafbud fra Jakob Vestergaard (JV).
Afbud fra Torben Schou Malmros (TSM).

Dagsorden
Punkt 0

DHF’s vidensgrundlag.
Under ledelse af ASA gennemførte udvalget en workshop om
”Rigtig, sjov håndbold”, DHF’s nye vidensgrundlag.
ASA præsenterede også implementeringsplanen og uddannelses tiltænkte rolle i forhold til udrulningen.

Sager til beslutning
Punkt 1

Samarbejde og kommunikation i UU.
OL lagde ud med at rose det øgede samarbejde mellem de tre
repræsentanter for de decentrale enheder.
Det blev konstateret, at der ikke er behov for formaliserede
møder mellem de tre repræsentanter. Det er tilstrækkeligt at
afholde uformelle arbejdsmøder efter behov med henblik på
forberedelse til UU-møderne, erfaringsudveksling og koordinering.

Der var i forlængelse heraf en drøftelse af det politiske set-up i
en fremtidig ny struktur. Der er mange aspekter, som kan have
betydning for den fremtidige organisering.
Der blev fra alle sider udtrykt tilfredshed med den aktuelle kommunikation og stemning i udvalget.
Beslutning:
• Der arbejdes p.t. ikke videre med en delvis opdeling af
udvalget i ”bredde” og ”elite”.

Punkt 2

Onlineuddannelse.
HGL orienterede om rammeaftalen med Academy4Coach (A4C)
og baggrunden for denne. Det blev konstateret, at kommunikationen i forbindelse med denne proces ikke havde været helt
optimal.
FHF benytter sig af samarbejdet med A4C. HRØ og JHF ser
ikke nogen problemer i rammeaftalen, men har valgt ikke at
benytte sig af den.

Punkt 3

Uddannelsesstrategi.
Som aftalt på UU-mødet den 15. december 2021 fremlagde
UJO et oplæg til det fremtidige arbejde med instruktørkorpset.
Der vil blive behov for en bredere vifte af kompetencer fremover,
hvor der vil skulle arbejdes med undervisning efter den klassiske
model, men også digitalt og som ’feltarbejde’.
UJO lagde derfor op til en mere struktureret tilgang til rekruttering, uddannelse og opkvalificering af instruktørerne.
Som første trin i processen er det nuværende instruktørkorps på
BTU og TRU ved at blive analyseret med henblik på at afdække
deres aktivitetsniveau gennem de seneste år.
Oplægget blev debatteret og der var opbakning til tanker og
perspektiver, som der skal arbejdes videre med på mødet med
de decentrale uddannelsesfolk den 26. marts.
DBH opfordrede til, at der forud for dette møde blev rundsendt
et skriftligt materiale eller alternativt afviklet et onlinemøde med
præsentation.
HGL opfordrede UJO til at tilføje nogle slides med gennemgang
af de mulige scenarier for fremtidens træneruddannelse/udvikling for forskellige målgrupper, som blev præsenteret
verbalt på mødet.
Beslutning:
• Oplægget om fremtidens instruktørvirksomhed behandles på uddannelsesmødet den 26. marts – som en
form for høring.

•

Punkt 4

Deltagerne klædes på til denne høring forud for mødet
– enten skriftligt eller gennem afvikling af onlinemøde.

BTU- og TRU-instruktører.
Indholdet i dette punkt blev integreret i drøftelsen af punkt 3.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Nuværende og kommende aktiviteter.
BN, DBH og HGL refererede kort fra møde ang. undersøgelsen
af forbundets uddannelses-set-up afholdt i Vejle den 19. januar.
Orienteringen blev taget til efterretning og UU gav grønt lys for
den videre arbejdsproces.
Det skal afklares, om TSM med fordel kan indsættes i styregruppen sammen med BN, DBH og HGL.
BN rundsender notat fra mødet.
Behandlingen af de øvrige emner under dette punkt blev udsat
til et efterfølgende, opsamlende onlinemøde.

Punkt 6

Orientering.
a. Fra formanden
Udsat til opsamlende onlinemøde.
b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
Udsat til opsamlende onlinemøde.
c. Fra udviklingsafdelingen
Udsat til opsamlende onlinemøde.

Punkt 7

Eventuelt.
Intet at referere.

UJO

