
 

  
 
 
 
 

 Brøndby, den 24. marts 2022 

  
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00 – 21.00 
på Vejle Center Hotel, Willy Rasmussens Plads 3, 7100 Vejle 
 
 

Deltagere: Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov Hansen (DBH), Lise 
Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou Malmros (TSM) og 
Ulrik Jørgensen (UJO). 
Kasper Tolstrup Andersen (KTA) deltog i punkt 0. 

 
Forhåndsafbud fra Jakob Vestergaard (JV) pga. ligakamp. 
Afbud fra Benny Nielsen (BN) pga. operation. 

 
 

Dagsorden 
 
Punkt 0 Forbundets uddannelses-setup. 

KTA redegjorde kort for kommissoriet for undersøgelsen af 
forbundets uddannelses-setup og fremlagde, hvordan han som 
projektleder havde tænkt sig at gå til opgaven.  

KTA involverede herefter udvalget i en drøftelse af formålet med 
DHF’s uddannelsesarbejde. 

En efterfølgende snak omhandlede målsætningerne for uddan-
nelsesarbejdet. Det blev her slået fast, at både uddannelse af 
trænere, dommer og ledere/frivillige er væsentligt, men at der 
ikke p.t. findes en struktureret tilgang til uddannelse af den 
sidstnævnte gruppe. 

KTA præsenterede en procesplan for undersøgelsen. 

Det blev konstateret, at valide data på antal af trænere og 
kursusdeltagere var en mangelvare. 

 
 

Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Samarbejde og kommunikation i UU. 

Der var opbakning til, at udvalgets forretningsorden også reelt 
skal efterleves og det blev konstateret, at man over en bred kam 
skal være bedre til at besvare mails (rettidigt). 



 

 Beslutning: 

• Der ændres ikke på udvalgets forretningsorden. 
 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 2 Uddannelsesmøde den 26. marts. 

UJO orienterede om det foreløbige deltagerantal og fordelingen 
mellem politikere og ansatte. 

Programmet blev gennemgået. Afviklingsformen på erfarings-
udvekslingen afklares, når det endelige deltagerantal kendes. 

Der afvikles et forudgående onlinemøde mandag den 21. marts. 
 
 
Punkt 3 Orientering fra bestyrelsesmøde den 11. marts. 

DBH havde remplaceret BN, som repræsentant for UU på besty-
relsesmødet. 

DBH refererede fra mødet, hvor der bl.a. havde været en lang 
behandling af et indspil fra efterskoleforeningen. 

I sit indlæg om UU’s arbejde havde DBH fokuseret på de aktu-
elle aktiviteter og kigget frem mod det kommende uddannelses-
møde og instruktørtemaet. 

 
 
Punkt 4 BTU-opdatering. 

I de forgangne uger har der ikke været den store aktivitet, da 
opgave- og ansvarsfordelingen har været en smule uafklaret. 
UJO vil sammen med Lars Møller og Katrine Thoe sikre, at der 
nu kommer fremdrift i tingene igen. 

 
 
Punkt 5 Nuværende og kommende aktiviteter. 

Kristian Buhl er ved at planlægge årets Ungtræner Camps, 
hvoraf den første afvikles den 29.-31. august. Kursusstedet er 
endnu ikke fastlagt. Der arbejdes på forskellige muligheder. 

Der er netop åbnet for tilmelding til årets Tophåndbold Sym-
posium. Planlægningen af programmet er godt på vej og det 
endelige program forventes at ligge klar hen mod påske. Camilla 
Bøilerehauge har bidraget med en fin kommunikationsindsats. 
Der spores pæn interesse for arrangementet. 

Sommerens traditionelle elitekurser på Idrætshøjskolen Aarhus 
skal flyttes til et andet kursussted. Ved en udskiftning i medar-
bejderstaben på skolen er der tilsyneladende sket en intern 
kommunikationsfejl, hvor man har taget fejl af kursusperioden. 
Udover dette forløber planlægningen af kurserne planmæssigt. 



 

Der er udsendt invitation til et nyt Master Coach-forløb (22-23). 
Vi er i en situation, hvor der ikke er garanti for, at vi kan samle 
tilstrækkeligt mange deltagere til, at holdet kan oprettes. 
Der er ansøgningsfrist den 11. april. 
 
 

Punkt 6 Orientering. 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
TSM kunne fortælle, at HRØ p.t. har nogle udfordringer omkring 
dommerinstruktørerne, som ofte er indisponible, når der er 
kurser. Man arbejder derfor på at rekruttere nye. 
HRØ har afviklet det traditionelle trænerseminar, selv om tilslut-
ningen var noget mindre end sædvanligt. Det blev prioriteret at 
gennemføre, selv om der var nogle overvejelser i forhold til 
økonomien. 
Generelt oplever TSM, at det p.t. er svært, at hive trænerne på 
kurser. 
I JHF oplever man også, at coronaen fortsat spøger, hvilket kan 
mærkes på tilslutningen til kurserne. 
I forbindelse med seneste bestyrelsesmøde kom det frem at 
dommersiden også har udfordringer omkring markedsføring af 
kurser og uddannelser. DBH foreslog at indkalde Thomas Rich 
og Ann Lykke til en snak om en fælles tilgang til udfordringerne. 
DBH ser frem til at kunne samle det jyske UU til et fysisk møde 
efter påske. I den forgangne periode har mødeaktiviteten været 
begrænset og mere foregået ’ad hoc’. 
HRØ/JHF har afviklet et fælles onlinekursus – TRU Fysisk 
træning – med 13 tilmeldte. 
LRL oplyste, at man på Fyn er i gang med overvejelser om den 
fremtidige organisering på uddannelsesområdet. 
Man har fokus på sæsonen 22-23, hvor man gerne vil arbejde 
mere foreningsbaseret. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
UJO informerede om, at Kristine Eriksen Nyboe er tiltrådt som 
uddannelseskoordinator pr. 1. marts. Kristine ser ud til at være 
kommet godt i gang med arbejdet. 

 
 
Punkt 7 Eventuelt. 

Intet at referere. 
 
 
UJO 


