Nyborg, den 17. februar 2022

Referat af onlinemøde i DHF’s UU
Torsdag den 17. februar 2022 kl. 10.00 – 11.00
på MS Teams
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Dennis Byskov Hansen (DBH) og Ulrik
Jørgensen (UJO).
Afbud fra Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard (JV), Lise
Rosenfeldt Laursen (LRL) og Torben Schou Malmros (TSM).

Dagsorden
Sager til orientering/drøftelse
Punkt 1

Nuværende og kommende aktiviteter.
DBH orienterede om Børnehåndbold Symposiet, som måtte
udsættes, da der blev indført coronarestriktioner, som lukkede
ned for indendørs idræt i første halvdel af januar.
Der er fastsat en ny dato for symposiet: Den 4. – 5. november.
Arbejdsgruppen består p.t. af DBH og Katrine Thoe Nielsen.
Børnefaggruppen forventes at indsende en ny repræsentant.
UJO kunne oplyse, at forberedelserne til årets elitetrænerkurser
kører planmæssigt. Alle kurser er i udbud og tilmeldingerne
løber stille og roligt ind.
Der er tilsagn fra eliteafdelingen om at bidrage med medier i
samme omfang som i 2021, hvilket er meget positivt.
Der er taget hul på instruktørpåsætningen.
Invitation til et nyt Master Coach-uddannelsesforløb forventes
udsendt i løbet af få dage.
UJO har brugt en del tid på tilrettelæggelsen og har bl.a. haft en
række positive møder med de centrale undervisere.
UJO har også været i kontakt med en stribe potentielle

deltagere og er på baggrund af disse samtaler forhåbningsfuld i
forhold til at kunne samle de nødvendige ca. 10 deltagere.
Årets Tophåndbold Symposium vil blive lanceret ca. 1. marts.
Der er afholdt møde med kommunikationsafdelingen og lagt
planer for markedsføringen.
Hovednavne som Nikolaj Jacobsen og Paulo Pereira (POR) er
på plads.
Det blev bemærket, at den interne kommunikation om og branding af eventet også er væsentlig.
Invitationer til det planlagte uddannelsesmøde i Herning lørdag
den 26. marts skal ud i uge 8.
Der er aftale med Divisionsforeningen vedr. billetter til Final 4.
UJO er i dialog med Kenneth Heiner-Møller (DBU) om et indlæg
om fodboldens instruktørarbejde, da netop dette emne bliver
centralt på mødet.
Der inviteres til et online formøde op mod den 26. marts. UJO
finder forslag til dage/tidspunkter.
Der afholdes et internt online planlægningsmøde den 9. marts.

Punkt 2

Orientering.
a. Fra formanden
BN skal muligvis igennem endnu en skulderoperation, men
håber ikke, at dette får betydning for hans udvalgsarbejde.
b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
JHF droppede – tilbage i december – idéen om et kursusarrangement i Herning i forbindelse med herrernes Final 4.
Kredsene er i gang med kursusafviklingen – med blandet
succes.
c. Fra udviklingsafdelingen
Intet at referere.

Punkt 3

Eventuelt.
Intet at referere.

UJO

