
 

  
 
 
 
 
 
 

 Nyborg, den 8. december 2022 

  
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 30. november 2022 kl. 18.00 – 21.30 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 

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

 
 

Dagsorden 
 

Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Uddannelsesstrategi. 

UU havde en lang drøftelse af den foreliggende første udgave af 
uddannelsesstrategien med henblik på indstilling til godkendelse 
i bestyrelsen. 

Der var en række bemærkninger til strategien. 

Det skal være tydeligt, om uddannelse betragtes som en inve-
stering eller som forretning, der genererer overskud. I den 
sammenhæng blev det bemærket, at forretningsmodellen er 
baseret på tal, som er rent gætværk. Det skal samtidigt over-
vejes grundigt, hvilket år der skal benchmarkes mod.  
Narrativet om at uddannelse tidligere har givet overskud skal 
dokumenteres - eller alternativt fjernes. 

Det skal fremgå klarere, at uddannelse ’står på flere ben’ 
(bredde i udbuddet). Der blev i den sammenhæng peget på, at 
elitetræneruddannelsen ikke er tilstrækkeligt beskrevet i 
strategien. 

Det blev drøftet, om lederuddannelse og dommeruddannelsen 
skal indgå i strategien og i givet fald hvordan. 



 

Flere bemærkede, at førsteudgaven indeholdt forkerte/ukorrekte 
statements, som skal tilrettes. 
Generelt er der behov for en sproglig bearbejdning. 

”Mellemniveauet” (U13-U15) skal beskrives mere udførligt. 

Der er også behov for en mere omfattende beskrivelse af IT-
platformen. 

 Beslutning: 

• UU’s kommentarer og ønsker overleveres til Kasper T. 
Andersen på et møde, hvor HGL og TSM samt KEN og 
UJO deltager.  

 
Punkt 2 Børnehåndbold Symposium. 

KEN orienterede om forløbet vedr. Børnehåndbold Symposiet 
(BHS) 2022, som endte med en aflysning. 

Enkelte af de centrale programpunkter på det aflyste BHS 
udbydes i de kommende måneder som webinarer. 

KEN fremlagde forskellige overvejelser om årsager til aflys-
ningen af BHS 2022.  
Havde forårets store videnskonference opfyldt målgruppens 
behov for at mødes og sparre? 
Kunne årsagen være lokationen, programmet eller er begrebet 
’symposium’ for akademisk? 

DBH bemærkede, at man nok også havde været lidt for sent 
ude med udmeldinger om termin og program. 

Perspektiver for kommende års arrangement blev bragt i spil. 
Skal BHS afvikles hvert år – eller måske hvert andet år? Skal 
det være endags eller fortsat et døgnarrangement med mulig-
hed for overnatning?  
Kan man med fordel afvikle BHS flere steder regionalt med 
identiske programmer? 

Hvad er formålet med BHS – og hvad er målgruppen 

Kunne BHS alternativt erstattes af en større kongres med flere 
parallelle spor (a la videnskonferencen)? 

 Beslutning: 

• Administrationen udarbejder et beslutningsgrundlag 
med specificeringer frem mod næste UU-møde den 11. 
januar 2023. 

 
 
Punkt 3 Elitetræneruddannelse. 

UJO præsenterede en mindre årsrapport for elitetrænerkur-
Deltagertallene er fine og i store træk uændrede i forhold til 
2021. 

Instruktørerne får fortsat generelt gode vurderinger for deres 
faglighed, undervisning og evne til at inddrage kursisterne. 



 

Situationen omkring de nødtvungent flyttede sommerkurser har 
påvirket både økonomi og kursusoplevelse i negativ retning. 

I 2023 kan vi se frem til at tage et nyt materiale i brug på 
modulet ’Pædagogik, Planlægning og Målvogtertræning’, 
ligesom Diplomtrænerkurset ændres markant. 

Kurserne vil blive afviklet på færre, men veletablerede kursus-
steder. Der er indhentet priser fra de pågældende steder og 
budgettet er endeligt tilrettet på baggrund af dette. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 Nuværende og kommende aktiviteter. 

UJO oplyste, at man så småt har påbegyndt planlægningen af 
2023-udgaven af Tophåndbold Symposiet. UJO ønsker at 
etablere en arbejdsgruppe, som kan bidrage til det faglige 
indhold. 
HGL opfordrede til, at man kontaktede Divisionsforeningen – og 
eventuelt Spillerforeningen – og eventuelt involverede disse 
parter. HGL finder det også væsentligt, at der er politiske 
repræsentanter fra DHF til stede. 
Tophåndbold Symposiet afvikles i Vejle den 9. – 11. juni. 

I sammenhæng med uddannelsesstrategien er der produceret 
en række læringsvideoer, som primært henvender sig til for-
ældretrænere i børnehåndbolden. Videoerne er netop nu i en 
korrekturfase og vil ligge klar til offentliggørelse i begyndelsen af 
2023. 
Sideløbende er forældretrænervideoerne et element i en test af 
forskellige online læringsplatforme. 

 
Punkt 5 Orientering. 

Som svar på spørgsmål fra DBH kunne KEN oplyse, at e-
læringsudgaven af BTU-instruktør refreshment-kurserne vil 
være tilgængelige i hele december måned. Deadline for 
deltagelse er altså den 31. december. 
Der er fortsat et hængeparti med efterskolelærerne. KEN kigger 
på dette. 

DBH konstaterede, at der nu er potentiale for et kursus for nye 
BTU-instruktører. Administrationen kommer med et udspil vedr. 
dette. 

DBH og Lars Møller arbejder videre med udarbejdelsen af en 
Trille Trolle instruktørliste. 

DBH omtalte, at Andreas Kronborg i kreds 3 arbejder med 
tanker om klubkurser i forbindelse med Karavane+. KEN 
opfordrede til, at de nye forældretrænervideoer tænkes ind i det. 

Kreds 5 har med succes afholdt kursus i, hvordan foreningerne 
kan arbejde bedre i HåndOffice. 



 

TSM var interesseret i at høre, om DHF Uddannelse skulle gøre 
noget i relation til LykkeLiga (LL). Han pegede på, at LL-træner-
ne med fordel kunne opnå indsigt i fx specialpædagogik. Disse 
tanker kunne eventuelt indgå i arbejdet omkring forlængelse af 
samarbejdsaftalen med LL. 

UJO kunne oplyse, at der var foretaget en gennemgang af 
udgiftsposterne på elitetrænerkurserne, hvorefter en række 
udgifter var omposteret til eliteafdelingen.  
Samtidigt var regnskabet for Ungtræner Campen lukket.  
Samlet set giver det et plus i uddannelsesregnskabet på kr. 50t. 

DBH oplyste, at JHF’s UU undersøger muligheden for en 
Kursus-Event i forbindelse med landskamp i Boxen den 29. 
april. 

 
Punkt 6 Eventuelt. 

 Intet at referere. 
 
 
UJO 
 

 
 


