Brøndby, den 11. juni 2018

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00 – 21.00
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

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

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Kommissorium, strategi og arbejdsopgaver.
BN har arbejdet på en tilrettet udgave af kommissoriet. Der
foretages yderligere en lille justering.
UJO fremlagde de første elementer i et arbejdspapir, som kan
danne udgangspunkt for en strategiplan for UU.
UU drøftede DHF’s strategiseminar herunder delresultater fra
foreningsundersøgelsen. Der er desuden netop gennemført en
træner- og en instruktørundersøgelse.
DBH foreviste et eksempel på en elektronisk kursistevaluering,
som Henrik Elkjær (HE) anvender i kreds 2. UU drøftede,
hvordan der kunne udvikles en standardevaluering.
En tjekliste til brug ved kursusafvikling er endnu ikke færdig.
Beslutninger:
 UU forhåndsgodkendte det justerede kommissorium.
 UU ønsker at afvikle en intern strategidag efter
sommerferien.




Punkt 2

DBH og HE indhenter input hos andre udviklingskonsulenter og UU-folk og udarbejder forslag til en standardevaluering.
DHB (og kreds 6’s administration) færdiggør tjekliste.

Børnetræneruddannelsen (BTU) og Træneruddannelsen
(TRU).
Det planlagte arbejde med at sikre større synlighed og lettere
adgang til BTU- og TRU-kurser skrider stille og roligt frem.
Således er der nu gennemført kurser for kursusadministratorerne på de lokale kontorer.
Den aftalte grafiske oversigt over TRU er også færdiggjort og
uploaded.
UU drøftede instruktørstaben og den tidligere beslutning om
afvikling af certificeringskurser. Disse kurser giver ikke så meget
mening, når der er blevet afviklet så forholdsvis få kurser, som
der er.
Der kan være behov en form for sortering blandt instruktørerne.
Omvendt kan der også være behov for at uddanne flere/nye
instruktører – primært i den nordlige del af Jylland.
Det blev drøftet, om der kunne være behov for en opdatering af
instruktørmaterialerne. En opfordring til at instruktørerne deler
deres materialer/øvelser kunne være en anden løsning.
DBH præsenterede en JHF-folder med oversigt over kredsenes
TRU-udbud. Folderen burde også indeholde information om
adgangen til Kvalifikationskurset.
DBH fremlagde et oplæg til præsentation og synliggørelse af
BTU og TRU på håndbold-app’en. Der blev advaret mod at gøre
app’en så omfattende, at den bliver en ”web”.
Beslutninger:
 UU besluttede at udsætte efteruddannelsen (certificeringskurserne) af TRU-instruktørerne til 2019.
 DBH og JHF’s UU tager en evt. sortering blandt TRUinstruktørerne op til drøftelse.
 UU besluttede at udsende en opfordring til TRUinstruktørerne om at dele materiale via Idrættens elæring (hvis det er muligt).
 DBH arbejder videre med en app-løsning sammen med
Steen Jørgensen og Morten Juul.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 3

Orientering
a. Fra formanden
Intet at referere.

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
DBH oplyste, at JHF’s UU holder møde i Vejle den 9. juni i
forbindelse med Tophåndbold Symposiet.
JHF har igangsat planlægningen af et trænerseminar den 12.
januar i Herning i forbindelse med herrernes VM.
GHD kunne fortælle, at der efter repræsentantskabsmødet er
kommet nye udvalgsmedlemmer i HRØ, hvilket har givet ny
energi.
c. Fra udviklingsafdelingen
Intet at referere.

Punkt 4

Elitekurser
UJO orienterede om status på årets elitekurser. Der er samlet
meget stærke kursisthold på Diplomtrænerkursus og Profkursus,
mens det ser ud til at knibe mere med Testkurset – sandsynligvis også i de kommende år. I den forbindelse blev det drøftet,
hvordan det generelt ser ud med tilgangen af kursister på
elitetræneruddannelsen.
UJO redegjorde også for arbejdet med Tophåndbold Symposiet,
som har været ret krævende i år.
UU drøftede i den sammenhæng, om der er de fornødne administrative ressourcer til uddannelsesarbejdet.

Punkt 5

E-læring
UU valgte at udskyde behandlingen af dette tema til efterårets
strategidag.

Punkt 6

Kvindelige (elite)trænere
UU valgte også at udskyde behandlingen af dette tema til efterårets strategidag.

Punkt 7

Træneruddannelse på høj- og efterskoler
Enkelte højskoler kan jf. en samarbejdsaftale med DHF udbyde
elementer af DHF’s træneruddannelser til deres elever. Da der
p.t. er en del bevægelse på dette marked, drøftede UU, hvordan
der bedst sikres lige vilkår for højskolerne og en større kvalitetssikring af produkterne.
Samarbejdet med efterskolerne tages op efter sommerferien.

Punkt 8

Andre udbydere af kurser og inspiration
Punktet blev udsat til et senere møde.

Punkt 9

Aktuelle opgaver og kursuskalender
UJO informerede om eksamensweekenden på Talenttræneruddannelsen den 25.-27. maj.
Ungtræner Camp 2018 afvikles i weekenden den 3.-5. august
på BGI-Akademiet.

Punkt 10

Eventuelt
BN tager kontakt til Morten Arvidsson vedrørende kursistevalueringer på Testkursus del 2 i 2017.

UJO

