
 

 
 
Brøndby den 3. maj 2022 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 4 2021/2022 
 

Tirsdag 19. april 2022, kl. 17.30-19.00 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Benny Nielsen, Thomas 
Rich og Lene Karsbæk (referent)  
Afbud: Troels Hansen  
 

Dagsorden 
 
Orientering/drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

 

2. Nyt fra faggrupper og udvalg, bl.a. 

• Uddannelsesprojekt – Analyse og udvikling af uddannelsessystemet og -

produkterne i Dansk Håndbold Forbund (UU) 

• Dommerrekrutteringsindsats (DU) 

• Udbredelse af kortbanedommerkursus (DU) 

• Konkurrencestruktur – DIF-workshop (TU/UF/BRUD) 

• Inspirations dag om turneringsprodukt (UF og TU) 

UF v/Tina Fensdal 

Godt i gang med at arrangere inspirationsdag om turnering. Afholdes 19/11-2022, og 

ramme for dagen ved at være på plads. Heldagsarrangement rettet mod medarbejdere og 

politikere, som arbejder med turneringsprodukt centralt og lokalt. Positiv tilbagemelding 

og stor opbakning fra Kent, Troels og Mulle. Forud for inspirationsdagen afvikles 3 

webinarer med faglige oplæg, som er forberedelse til inspirationsdagen med det formål at 

alle arbejder ud fra samme grundlag. Næste møde i UF er 20/4, hvor der sættes navne på 

oplægsholdere og udformes invitation, som sendes ud efter lokale rep. møder. Der skal 

kigges på økonomi/sparring. Sted? Evt. en skole? God feedback fra gruppen på 

form/afvikling af dagen. Dagen skal være inspiration, og få os til at se på os selv med nye 

øjne/på andre måder.  

SF v/Betina Lyng Bjerre 

Afventer mødedato, som afventer adm.  

BF v/Heidi Zacho Daugaard 

Hanne Buhn/HRØ indtrådt i faggruppen. Næste møde i faggruppen er 9/5. På 

dagsordenen bl.a. next step på ’Rigtig sjov håndbold’, Børnehåndboldsymposium, Forum 

for Børnehåndbold, Håndboldskoler og -karavane (ekstra skub på), Skole-OL, 



 

Håndboldvikaren mv. HZD forventer at være fuldt tilbage i faggruppen efter 

sommerferien. 

BDU v/Thomas Rich 

Nye spilleregler er gennemgået og afstemt med breddedelen, referat rundsendt og 

indstilling sendes til behandling i DHF’s bestyrelsen.  

Uddrag af indhold i indstilling: 

Eneste regelændring, der implementeres i børn/bredde er skud i hovedet på målvogter i 

frit spil.  

For U-19-liga, 1. division og håndboldliga sættes regel om opgiverkast fra midtercirkel (4m 
diameter) og passivt spil fra 6 til 4 afleveringer i spil/test fra næste sæson. 
Ny regel om lodtrækning - hvis vinder vælger banehalvdel, må taber vælge om de vil 

starte med bolden, sættes i værk i alle rækker. 

Bemærkning TF: Opmærksom på hvordan regel skud i hoved og lodtrækning formidles ud 

til modtagere – børnetrænere, forældre og døm-selv-dommere (TR: Er med i 

referatet/indstilling). 

Kortbanedommeruddannelse-materiale på plads, og der er afholdt møde for instruktører, 

nye spilleregler for kommende sæson er ved at blive gennemgået. 

Dommerrekruttering: Indsats - 7-8 quick-fixes til god dommerrekruttering - præsenteres 

på dommerledelsesmøde 23/5-2022.  

Mange der tager dommerkursus, men langtfra alle fortsætter dsv. som dommere. 

UU v/Benny Nielsen 

Næste møde 7/5. Fokus på U13-U15, BTU implementering af ’Rigtig, sjov håndbold’ i 

uddannelsesmaterialet. Tilpasning af uddannelse og materiale, skulle gerne give afkast i 

flere medlemmer. Erfaring, viden og forskning fra andre lande. Kigges på lederuddannelse 

i de danske håndboldklubber.  

Orientering om uddannelsesprojekt i DHF, PP udsendes til BRUD fra BN.  

Kommentar  

TF: Opmærksomhed på udpræget mangel på trænere – ikke kun fra de klubber som plejer 

at mangle trænere, men mange mange flere.  

HZD: Vigtigt at den første uddannelse starter i værdigrundlaget – grundmodulet i BTU. 

BLB: Andre udbydere af uddannelse er gode til at designe produkter til deres målgrupper – 

kan vi lære noget af det? Vi skal være bevidste i vores valg. Opmærksomhed på at vi alle 

lærer forskelligt – mange veje vi tilgår vores læring og uddannelse på. 

 

3. Årets Håndboldforening 2022 

• Ændring i oprindelig udmeldt tidsplan, da adm. har afventet ansættelse af ny 

kollega i kommunikation ansat pr. 1. april. Offentliggørelse tema udsat til maj. 

Opdateret tids-/aktivitetsplan udsendes til BRUD med referat. 

 

4. Håndboldens Dag 2022/2023 

• Orientering omkring beslutning fra møde med DGI Samarbejdsforum. 

Afvikles ikke i 2023, bruge kræfterne på rekruttering af frivillige i et fælles 

fodslag. 

 

 



 

5. Kort status på igangværende projekter – som er forankret i tværfaglige ad hoc 

grupper 

• Holdfællesskaber 

• Nye spilformer 

• Talentstruktur og arbejdet i nærmiljøet 

• Håndbold i studiebyerne 

• Efterskolerne  

 

6. Orientering om møde med arrangører af uofficielle DM-stævner afholdes 26/4 i 

Brøndby 

Tirsdag 26/4 fra 18.00-20.00 har DHF inviteret klubberne Greve, Hvidovre, GOG 

og Hørning til dialogmøde om afholdelse af uofficielle børne- og 

ungdomsmesterskaber for U11, U13 og U15. 

Forlyder at Team Favrskov Håndbold afholder uofficielle U15 DM, vil DHF følge op 

på om det har noget på sig? 

 

7. Evt.  

• Genbesøg af koncept for håndboldskoler. Genbesøge/udvikle på DHF-koncept, 

hvor BRUD/faggrupper, DHF og foreninger inddrages/bidrager. Dette tages op 

snarest efter at materialer mv. til dette års håndboldskoler er på plads. 

• Påskecups: Kan DHF via dialog med stævnerne anerkende og italesætte 

vigtigheden af disse stævner for håndbolden og indgå i dialog om, hvad der 

kan være vigtigt for målgrupperne – herunder forplejning og muligheder for at 

skabe klubfællesskab på skoler m.v.  

 
8. Næste møde 

17. maj 17.30-19.30 på teams 
 

Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk  
Udviklingschef 


