Brøndby, den 14. oktober 2016
J.nr. 1804.16/ UJO

Referat af møde i DHF’s UU
Mandag den 3. oktober 2016 kl. 16.00 – 20.30
på Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

Jan Larsen (JL), Ove Leegaard (OL), Benny Nielsen (BN),
Lilja Snorradottir (LS), Joakim Pedersen (JP), Michael
Svendsen (MS) og Ulrik Jørgensen (UJO).

Dagsorden
Sager til Beslutning
Punkt 1

TRU revision.
UJO præsenterede de produkter, som p.t. er fremstillet til den
reviderede udgave af Træneruddannelsen. Første del af
introkurset på den nye e-læringsportal blev gennemgået med
enkelte kommentarer fra UU.
Kursistbogen blev præsenteret. Den trykte udgave modtages
i uge 41.
UU besluttede, at det gamle uddannelsesmateriale udgår pr.
31. december 2016. Efter den dato kan der kun afvikles
kurser efter den nye struktur og med det nye materiale.
For at instruktører i alle kredse/distriktsforbund kan være klar
til at afvikle kurser efter det nye materiale, vil der blive afholdt
instruktørkurser ultimo november/primo december i Vejle og
Hobro.
Prisen på TRU-bogen bliver kr. 100,- pr. stk.
UU drøftede kursuspriser på TRU-moduler og foreningskurser.

Punkt 2

Uddannelse af seniortrænere.
UU besluttede, at de tre aftalte fokusgruppemøder med
seniortrænere afholdes i Sydøstjylland, på Fyn og i HRØ. Det
blev aftalt, hvem der skal forestå de enkelte møder.

Punkt 3

UU’s visions- og strategiarbejde.
UJO fremlagde en sammenfattet udgave af visions- og
strategiplanen med henblik på en præsentation på uddannelsesmødet i Vejle ultimo oktober.
Det blev konstateret, at det med den nuværende manpower
kan blive svært at gennemføre planen i sin helhed – eller i
løbet af den påtænkte periode.
UU drøftede mulighederne for ’ekstern finansiering’ af dele af
planen – fx Team Danmark ved ajourføringen af ’Aldersrelateret træning’ og foreningen i forbindelse med profileringen af
breddetrænerne.
UU besluttede, at planen præsenteres på uddannelsesmødet
– dog uden præcise angivelser af tidspunkter for gennemførelse af de enkelte indsatser.

Punkt 4

Budget 2017.
UJO gennemgik det UU-budgetforslag for 2017, som er fremsendt til videre behandling i ØU.
UU drøftede forskellige strategier i forhold til den videre
arbejdsproces og besluttede hvordan disse prioriteres.
Det kan være relevant at udarbejde detailbudgetter/-regnskaber for udvalgte kursusaktiviteter.
Vil det være muligt at undersøge, hvor den prismæssige
smertegrænse ligger på udvalgte kurser?
JL udtrykte håb om, at budgetprocessen vil tage udgangspunkt i, at der bliver vist tillid til de respektive udvalg.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Orientering.
a. Fra formanden
Intet at referere.

b. Fra udviklingsafdelingen
Hele afdelingen har været involveret i afviklingen af DHF
Konferencen. Generelt er der stor travlhed i afdelingen.
c. Fra udvalgsmedlemmer
MS orienterede om Trænerseminaret, som afholdes i
Brøndby den 3. december.
HRØ har sat gang i et netværksprojekt på Vestsjælland, som
er indledt med et arrangement med Claus Hansen med ca.
50 deltagere. MS har en forhåbning om, at projektet vil
medføre øget kursusaktivitet i dette område.
OL fortalte, at man i JHF’s bestyrelse har besluttet, at UUreferater skal sendes direkte til de jyske UU-formænd.
OL deltager i møde i BRUD den 10. oktober.
LS har været indisponibel i en periode pga. kritisk sygdom i
nærmeste familie.
JP informerede om et nyt tiltag i FHF, som igangsættes i
november. Her vil man samle U-14 spillere i fire udviklingscentre. Trænere, som har spillere med, forpligter sig til at
være til stede, møde ind til orientering om træningen 45 min.
før og på skift være med på gulvet. Hermed håber man, at
kunne dygtiggøre både spillere og trænere.
BN præsenterede sine tanker om videreudvikling af vores
træneruddannelse, så den møder fremtidens krav. Her
tænker BN ikke mindst på den fysiske træning. BN har været
i dialog med flere interessenter og fik grønt lys til at arbejde
videre med disse tanker. UJO involveres i dette.
BN havde også talt med Ulrik Wilbek, som fortsat var
interesseret i at bidrage som underviser for DHF.

Punkt 6

DHF Konferencen.
JL uddelte ros til udviklingsafdelingen for afviklingen af
arrangementet.
Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som skal
beskæftige sig med input vedr. uddannelse, som kom frem
på mødet. Disse input flugter godt med UU’s intentioner.
OL er medlem af arbejdsgruppen og skal sikre, at der er
sammenhæng mellem UU’s arbejde og arbejdsgruppens
tiltag.

Punkt 7

Uddannelsesmødet i Vejle.
Tankerne om programmet blev kort gennemgået.
Lørdag vil der blive afsat tid til ’Landet rundt’, hvor de lokale
UU’er bidrager med input. LS; JK og MS bedes meddele
UJO, hvilke temaer de ønsker at tage op.
Det blev drøftet om en ny samarbejdsmodel – med inspiration
fra Norge – kunne være anvendelig. Dette forslag kan
debatteres på uddannelsesmødet.
Alle deltager med undtagelse af MS, som er forhindret pga.
arbejde.

Punkt 8

Aktuelle opgaver og kursuskalender.
UJO orienterede kort om Kursus-Events.
Der var ingen kommentarer til den skriftlige redegørelse.

Punkt 9

Eventuelt.
Udvalgets deltagelse i Børnehåndbold Symposiet blev
drøftet.
LS var på konferencen blevet præsenteret for ’Håndboldspilleren i Centrum’ og spurgte, om HiC evt. kunne anvendes
på uddannelsesområdet. Det vurderes i første omgang ikke
at være tilfældet.

