Brøndby, den 14. november 2017

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 8. november 2017 kl. 16.30 – 20.30
på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov
Hansen (DBH) Joakim Pedersen (JP) og Ulrik Jørgensen
(UJO).
Forhåndsafbud fra Jakob Vestergaard (JV) og Gitte Hornstrup
Dahl (GHD).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Markedsføring af uddannelse.
Som opfølgning på det nyligt afholdte uddannelsesmøde i
Vejle drøftede UU den konstaterede problemstilling i forhold
til den relativt lille mængde udbudte og afviklede BTU- og
TRU-kurser.
Der var i UU enighed om, at antallet af kurser og kursister
skal øges. Der skal opstilles konkrete målsætninger for dette.
Det blev drøftet, om modulsystemet (på BTU) skal gøres
mere simpelt og specifikt. Dette vil der blive kigget på, når
BTU skal revideres.
UU diskuterede forskellige markedsføringstiltag og effekten af
disse. Vurderingen var dog, at det i denne snak ville være
nødvendigt at inddrage eksperter på området.
Tilførsel af yderligere administrative ressourcer til uddannelsesområdet (primært i Jylland) samt opkvalificering af

medarbejdere vurderes at være gavnligt i bestræbelserne på
at øge kursusudbuddet og rekruttere flere kursister.
På uddannelsesmødet blev der udtrykt ønsker om optimering
af IT-redskaber. UU tilslutter sig dette ønske og vil undersøge, hvad der kan fordre denne proces.
Beslutninger:
 Udviklingsafdelingen iværksætter en stikprøveundersøgelse med henblik på at afdække antallet af breddetrænere.
 Der skal opstilles målsætninger for det årlige antal
(andelen af) deltagende trænere på BTU/TRU.
 Der skal opstilles målsætninger for det årlige antal
(andelen af) foreninger, som sender deltagere på
BTU/TRU.
 Tidspunktet for revision af BTU skal justeres, så
arbejdet igangsættes, når beslutninger i forhold til
spiludviklingen i forb. med indførelsen af ulige
årgange er kendt.
 UJO afklarer, hvem der kan bidrage med viden og
ekspertise i forhold til markedsføring af uddannelse.
 BN tager kontakt til IT-udvalget med henblik på at
afdække, hvad UU skal gøre for at få indflydelse på
udvikling af IT-redskaber.

Punkt 2

Træneruddannelsen (TRU).
UU drøftede, om den nuværende tekst på web samt introkurset på e-læringsportalen kan stå alene som info om
uddannelsen eller om dette skal suppleres, som der har
været fremsat ønsker om.
Der er uddannet 75 instruktører til at afvikle TRU-kurser. UU
anbefaler, at der opereres med færre instruktører, som så
afvikler flere kurser og opnår større erfaring med dette til gavn
for kursisterne. Nye instruktører kan eventuelt bringes i spil
via en følordning.
Som tidligere besluttet skal instruktørgruppen deltage i en
instruktørsamling i 2018.
Der afvikles instruktørkursus for samarbejdsskoler med
træneruddannelse på Højskolen Hald Ege den 21. november.
Der vil sandsynligvis også være deltagelse af et par potentielle instruktører til kreds 2 og kreds 4.

Beslutninger:
 Der skal udarbejdes supplerende info-materiale (en
’skrabet model’) til supplement på web.
 Den nuværende instruktørliste skal efterses med
henblik på en reduktion af instruktørgruppen.
 Fælles registrering af instruktører (med angivelse af
spidskompetencer) i Hånd@ iværksættes, når
instruktørlisten er revideret.

Punkt 3

Elitetræneruddannelsen.
Med afsæt i erfaringerne fra dette års kurser og drøftelser på
et tidligere UU-møde behandlede udvalget et oplæg til en
mere proaktiv rekruttering af kursister på Prof- og Diplomtrænerkurserne.
BN og JV involveres i arbejdet med rekruttering og udvælgelse af kursister.
Kurserne oprettes kun, hvis der er det fornødne antal kvalificerede ansøgere.
Beslutninger:
 Oplæg til procedure for proaktiv kursistrekruttering
blev vedtaget.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Organisering og opgavevaretagelse på uddannelsesområdet.
Punktet blev udsat til næste udvalgsmøde, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i drøftelserne.

Punkt 5

Uddannelsesmødet i Vejle.
Udvalget evaluerede det netop afholdte møde og der var
generelt stor tilfredshed med indhold og afvikling. Især blev
fredag aften fremhævet som god. Det er væsentligt, at der
også de kommende år vil være mulighed for at dele viden og
erfaringer på tværs.
Der var i år deltagelse af færre politikere end tidligere, men
dette skyldes tilsyneladende langt hen ad vejen uheldige
sammenfald.
De kommende år vil det være relevant med deltagelse af flere
af kursusadministratorerne. Dette vil give mulighed for en tredelt erfaringsudveksling (politikere, konsulenter, adm.).

Punkt 6

Børnehåndbold Symposium.
Symposiet blev afviklet med et fornuftigt deltagerantal, selv
om der forud var forhåbninger om flere.
BN var begejstret for ’græsrodsstemningen’ på symposiet.
JP havde dog en oplevelse af, at fredag aften blev lidt for
meget på DHF’s præmisser og med for lille udbytte for
deltagerne. Det virkede ikke klart for alle, hvad spiludviklingsseancen skulle føre til. Denne opfattelse understøttes af
deltagernes evalueringer via det elektroniske spørgeskema.
Deltagerne udtrykker også et ønske om flere praktiske
lektioner.
Der var enighed om, at det var relevant med en drøftelse af
formålet med symposiet, lige som der var et ønske om, at UU
havde større indflydelse på programmet.
UU vil på næstkommende møde diskutere fremtidsperspektiver – herunder formål, indhold, geografisk placering af arrangementet m.m.

Punkt 7

Regnskab og budget.
UJO fremlagde kort regnskabet for uddannelsesvirksomheden ved afslutningen af tredje kvartal. Regnskabet ser ud
til at blive noget bedre end budgetteret. UJO redegjorde for
årsagerne til dette.
BN/UJO har indsendt forslag til budget for uddannelse i 2018.
Der er langt hen ad vejen lagt op til ’business as usual’.

Punkt 8

Orientering.
a. Fra formanden
BN igangsatte en kort snak om landstrænernes opgaver i
forhold til uddannelsesarbejde
Det er BN’s anbefaling, at næste UU-møde placeres på Fyn.
BN ønsker, at UJO undersøger mulighederne for profilbeklædning til udvalgsmedlemmerne.
b. Fra udviklingsafdelingen
UJO orienterede kort om den planlagte reorganisering af
udviklingsafdelingens arbejde pr. 1. januar 2018.
c. Fra udvalgsmedlemmer
I forlængelse af erfaringsudvekslingen på uddannelsesmødet
vil DBH arbejde på, at der allokeres flere administrative
ressourcer til uddannelsesarbejdet i JHF og jyske kredse.

Punkt 9

Aktuelle opgaver og kursuskalender.
Der afvikles Kursus-Events med Flemming ’Tuborg’ Larsen
og Claus Hansen i løbet af november.
Det er aftalt med sportschef Morten Henriksen, hvordan
eliteafdelingen bidrager med medier til forskellige kurser i
2018.

Punkt 10

Eventuelt.
Intet at referere.

