Brøndby, den 29. maj 2017

Referat af møde i DHF’s UU
Mandag den 15. maj 2017 kl. 16.00 – 20.30
på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Deltagere:

Jan Larsen (JL), Ove Leegaard (OL), Benny Nielsen (BN),
Dennis Byskov Hansen (DBS), Joakim Pedersen (JP),
Michael Svendsen (MS) og Ulrik Jørgensen (UJO).

Dagsorden
Sager til Beslutning
Punkt 1

1-2-Træner.
I forlængelse af drøftelserne på det foregående møde
diskuterede UU den fremtidige anvendelse af kurset 1-2Træner.
Den generelle holdning var, at BTU- og TRU-modulerne skal
prioriteres i forhold til foreningerne.
Beslutninger:
 1-2-Træner vil også fremefter være forbeholdt
efterskoler m.m.
 Det vil desuden være muligt at afvikle 1-2-Træner på
interne foreningskurser for unge trænere.
 UJO sikrer, at udviklingskonsulenterne er opdaterede
på dette, så konsulenterne har mulighed for at tilbyde
foreningerne kurset, når der opstår behov

Punkt 2

Genetablering af Danmarks Trænerskole.
En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. DIF, Team Danmark, Dansk Svømmeunion og Badminton Danmark arbejder

p.t. på at genetablere en trænerskole i Danmark, som den der
tidligere fandtes i Aalborg.
DHF er også inviteret med i dette arbejde.
UU drøftede potentialet i en sådan skole. Det vurderes, at der
helt klart vil være et grundlag/”kundebehov” blandt håndboldtrænere.
Hvis der oprettes en skole med en håndboldlinje skal DHF
have den faglige kontrol.
Det drøftes i arbejdsgruppen, om en evt. skole skal have en
eller to filialer. UU ønsker, at håndbold i givet fald samles ét
sted.
Beslutninger:
 UU ser positivt på muligheden for genetablering af
trænerskolen.
 DHF skal deltage i arbejdsgruppen i etableringsfasen.
UJO udpegedes til dette.
 DHF har som udgangspunkt ingen økonomiske
midler at kaste ind i projektet.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 3

Træneruddannelsen.
UU udvekslede og opsamlede de første erfaringer med
udbuddet og afviklingen af den nyreviderede uddannelse.
JP konstaterede, at man i FHF oplever, at ’Trænerrollen’
bliver ”for langt” (for meget snak).
E-læringen kan med fordel optimeres, hvilket dog er vanskeligt med det nuværende set-up.
Det blev debatteret, hvad man kan gøre med kursister, som
er fejltilmeldt (ikke falder inden for målgruppen).
Er kursusbeskrivelserne fyldestgørende?
Der er uddannet 75 instruktører, hvilket er et flot antal. Der er
dog ingen fra kreds 4. DBH kontakter Hans Andersen
angående dette.
Det blev drøftet, hvordan denne store gruppe instruktører
”kan holdes i gang”.
UU beslutter hvert år i november, om der skal afvikles nye
instruktørkurser det kommende år.

Punkt 4

Kommunikation og samarbejde.
UU drøftede, hvordan vi bedst udnytter de samlede ressourcer i ”systemet” til at skabe de bedste muligheder for
uddannelse af håndboldtrænere på alle niveauer landet over.
Det blev påpeget, at mange foreninger/trænere ikke har
kendskab til de varer, der er på hylderne.
Ville en kursus-app. kunne afhjælpe dette?
Kan der med fordel etableres et tættere samspil mellem DHF
og de decentrale enheder?
Denne debat kan evt. tages på uddannelsesmødet i Vejle.
Det blev taget til efterretning, at materialer til UU-møder skal
udsendes i god tid.

Punkt 5

Orientering.
a. Fra formanden
Intet at referere.
b. Fra udviklingsafdelingen
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.
Anvendelsen af de budgetterede midler til materialeudvikling
blev drøftet.
c. Fra udvalgsmedlemmer
MS meddelte, at han har fået en ny post i HRØ’s bestyrelse
og derfor udtræder af UU efter repræsentantskabsmødet.
HRØ’s kursus med Susanne Munk Wilbek i Værløse i april
blev afviklet med god succes og omkring 100 deltagere.
DBH er valgt som ny formand for JHF’s UU – foreløbigt for et
år, da Lilja Snorradottir gik af i utide.
Det har i JHF’s UU været drøftet, om det kunne være muligt
at afvikle et kvalikursus i efteråret. UU vurderer, at der p.t.
kun er basis for ét kvalikursus årligt og at det kan blive
vanskeligt at finde en egnet termin til et weekendkursus i
efteråret.

Punkt 6

Elitekurser 2017.
Der har i år været for få ansøgere til Diplomtrænerkurset og
Profkurset, som begge er aflyst. UU drøftede årsager og
perspektiver.
Det vurderes, at de vil være nødvendigt for os at være mere
proaktive i de kommende år – hjælp til uddannelsesplanlægning etc.

Der er modtaget en henvendelse fra en kursist, som er
utilfreds med sin bedømmelse på Testkursus del 1. Han
henvises til at sende UU en skriftlig klage.

Punkt 7

Instruktørhonorar.
Via DIF er vi blevet opmærksomme på, at vi har pligt til at
udbetale feriepenge til vores instruktører separat.
Honorarsatserne vil derfor blive reguleret, så feriepengeandelen trækkes ud. I sidste ende vil aflønningen af instruktørerne været uændret, men der vil være øget administration.
Det betyder også, at alle honorarskemaer skal rettes til.
Regnskabsafdelingen er i gang med dette.

Punkt 8

Aktuelle opgaver og kursuskalender.
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. Dog
hæftede JL sig ved HU/talentsidens meddelelse om, at man
ikke er i stand til at stille med medier til årets Tophåndbold
Symposium. UU er meget utilfreds med dette sene afbud og
JL vil kontakte Carsten Grønmann med henblik på en
afklaring.

Punkt 9

Eventuelt.
BN kunne fortælle, at han havde været i kontakt med en
potentiel kandidat til den ledige plads i UU efter repræsentantskabsmødet.
DBH foreslog, at der kunne udarbejdes en promotion-video
for uddannelse.

