
 

  
 
 
 
 
 
 

 Brøndby, den 4. november 2022 

  
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 20.00 – 21.30 
på MS Teams 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ole Damgaard (OD), Dennis Byskov 
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou 
Malmros (TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 

Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Økonomi m.m. 

BN orienterede om de seneste aktiviteter i forhold til at kort-
lægge de økonomiske ramme og muligheder for afviklingen af 
elitetrænerkurserne i 2023. 

Der har været kontakt til kursussteder i Aarhus, Bjerringbro og 
Vejen og der er indhentet tilbud fra disse steder. Når disse tilbud 
er modtaget og sammenlignet, vil der blive truffet en beslutning. 

Det vil dog også være nødvendigt at kigge på kursusformen, da 
ikke mindst opholdsudgifter for medierne er en stor post. 
I den sammenhæng advarede OD om at spare for meget på 
medierne, da deres kvalitet har stor betydning for kursuskvali-
teten. 

DBH og TSM havde været i dialog med bestyrelsesmedlemmer 
om studieturen til Köln. Der var ikke nyt at tilføje og denne case 
må derfor som betragtes som lukket. 

 Beslutninger: 

• BN, OD og UJO arbejder videre med rammer, indhold 
og økonomi for elitetrænerkurserne 2023. 

• UU afvikler ekstra onlinemøde den 7. november for at 
træffe en endelig beslutning vedr. kursusafviklingen. 



 

 
Punkt 2 Fremtidens instruktører i dansk håndbold. 

Det lykkedes ikke at få alle BTU-instruktører med som deltagere 
på de to online ’refreshment-kurser’, som blev afviklet i septem-
ber.  
Restgruppen tilbydes deltagelse på et e-læringskursus via 
Idrættens e-læring, hvor de får mulighed for at gennemgå en 
optagelse af online-kurset. Ad den vej er det også muligt at 
monitorere deltagerne. 

Der skal følges op på de BTU-instruktører, som er aktive i efter-
skoleregi. 

 Beslutninger: 

• Administrationen sætter et e-læingskursus op og 
rundsender information til restgruppen. 

• UJO sender aktuel status på BTU-instruktørkorpset til 
DBH, LRL og TSM. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 3 Nuværende og kommende aktiviteter. 

DBH orienterede om Børnehåndbold Symposiet (BHS), som det 
desværre måtte aflyses, da der kun var tilmeldt ca. 40 deltagere. 
Der bliver et økonomisk efterspil. Per Lauritsen er i forhandling 
med Idrættens Hus om dette. 

Som erstatning fro BHS vil der i de kommende måneder blive 
afholdt nogle webinarer, hvor nogle af de påtænkte emner fra 
BHS præsenteres online.  
Første gang bliver den 29. november med Jakob Fryd. 

DBH lagde op til en genovervejelse af tidligere beslutning om 
turnus for den geografiske placering af BHS. 

DBH konstaterede også, at man havde været for sent ude såvel 
med annoncering af dato som præsentation af det endelige 
program. 

UJO kunne fortælle, at Ungtræner Camp (UTC) var blevet 
afviklet i Ikast den 14.-16. oktober med 33 deltagere. 
Selv om deltagerantallet var lavere end før corona, blev det et 
fint arrangement, som forventes at gå i 0 økonomisk. 

DBH har sammen med Lars Møller (LM) været i gang med at 
skaffe sig et overblik over Trille Trolle-instruktører. Det har i høj 
grad været konsulenterne, som har afviklet disse kurser. Der er 
behov for flere/nye instruktørkandidater. LM er ved at opstille en 
kandidatliste. 
Der vil også blive kigget på, hvordan situationen tilsvarende er i 
HRØ og FHF. 

 
 



 

Punkt 4 Orientering. 

a. Fra formanden 
BN luftede tanken om igen at begynde at afvikle Kursus-Events 
med (nogle af) vores landstrænere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
LRL konstaterede, at man på Fyn havde haft en del aflysninger 
af planlagte børnetrænermoduler. Derfor prøver man nu i stedet 
med et onlinekursus for at se, om det giver en større deltagelse. 
FHF havde arbejdet med en idé om et inspirationskursus bygget 
op omkring de to fynske DM-vindere. Inden det kunne realise-
res, er idéen tilsyneladende blevet kapret og gjort til kommercielt 
kursus med en noget høj deltagerpris. 
DBH vurderede, at det kunne være relevant at tage en principiel 
snak om brugen af vores formelle kursusmoduler, da han 
oplevede, at kreativiteten måske var lige lovlig stor. 
DBH omtalte også JHF’s Golden League-kursus med Jakob 
Vestergaard og Dennis Bo Jensen, som havde været en god 
oplevelse med 45 deltagere. 
I Jylland kæmper man også med at samle deltagere til kurserne. 
Foreningskurserne ser ud til at fungere bedst. 
DBH havde kigget yderligere på oplægget til uddannelsesstra-
tegien. Han er fortsat af den opfattelse, at forretningsmodellen 
er baseret på forkerte data og at den derfor er urealistisk. DBH 
kontakter Kasper Tolstrup vedr. dette. 
TSM informerede fra HRØ, hvor man p.t. er udfordrede af Jane 
Pedersens sygemelding.  

c. Fra udviklingsafdelingen 
UJO orienterede kort om forsvarsprojektet, som Sonni Larsen 
og Dennis Bo Jensen har arbejdet med og som blev præsente-
ret på Tophåndbold Symposiet. Det er tanken, at projektet skal 
bredere ud og det kunne være gennem nogle lokale inspira-
tionskurser. Denne tanke var der opbakning til. 
OD foreslog, at man evt. kunne supplere med en ’lokal træner-
stjerne’, som kunne bidrage med sin vinkel på emnet. 
 

Punkt 6 Eventuelt. 

Intet at referere. 
 
 
UJO 
 

 
 


