
 

Brøndby d. 5. september 2018 
 

 
 
BRUD-møde 
 
 
Onsdag d. 12. september 2018, kl. 17.30 – 20.30  
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 
 
 
Deltagere:  
BRUD: Betina Lyng Bjerre (formand), Heidi Zacho, Julie Holst Junker, Martin Færch og Steen 
Jørgensen 
Gæster: Ove Leegaard, Anders Fredsgaard, John Kruse, Jørgen Svane Sørensen 
 
 
Dagsorden: 
 
Velkomst 
 
Sager til drøftelse 
1. Ulige Årgange – Boldtyper, U-DM og Dispensationer (Bilag 1 a-d)  
2. Roadshow ulige årgange 
3. Delstrategier Medlemsvækst (Bilag 3a-g) 
4. Kortbanestrategi (Bilag 4) 
5. Håndboldspilleren i Centrum (Bilag 5a-d) 

 
Sager til orientering 
6. Kort nyt fra Udvalg og faggrupper 
7. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
Velkomst 
BLB bød velkommen til mødet, særligt til Martin og Anders.  
 
Sager til drøftelse 
1. Ulige Årgange – Boldtyper, U-DM og Dispensationer (Bilag 1 a-d)  

BLB orienterede om status på projektet i sin helhed, herunder beslutningen på seneste 
bestyrelsesmøde om fremtidens spilleformer i børnehåndbolden for de kommende fire år. Det 
gav anledning til en længere drøftelse, herunder at der kan udbydes spil på mindre baner, men 
ikke større (med mindre der er tale om en overgangsperiode). Det blev også drøftet at man 
ikke kan melde hele hold til i ældre aldersgrupper, men at enkelte spillere godt kan spille med 
ældre hold, med henblik på at sikre optimal individuel spillerudvikling og mulighed for at stille 
hold for mindre klubber på tværs af to årgange. Det blev konstateret at der mangler en 



 

 

afklaring af, hvorvidt U9 skal udbydes som turnerings- eller stævneform, med de fordele og 
ulemper der er forbundet med de respektive løsninger. Drøftelse af ovenstående placeres i 
børnefaggruppen, og skal efterfølgende regelbehandles i DHF TU. JSS så en udfordring for 
dommerne i den overgangsfase der vil være med de dispensationer der vil være, i forbindelse 
med den løbende overgang til kortbaner.  
 
Udvalget drøftede herefter de fremsendte indstillinger. Efter en kort drøftelse blev det 
besluttet at tiltræde indstillingen til boldtyper og -størrelser. Der var ros til det fine arbejde 
med de gennemførte analyser og indstilling.  
 
AF gennemgik indstillingen omkring dispensationsregler, som havde til formål at øge 
fleksibiliteten i forhold til spilleranvendelse, med henblik på den bedst mulige spillerudvikling 
for den enkelte. Det blev hertil bemærket at opgaven i relation til Ulige årgange stopper ved 
U19, herefter er det alene en sag for DHF TU. OL foreslog ændret betegnelse fra 
dispensationsregler til spillerudvikling. Det er efterfølgende aftalt mellem BLB og AF at der er 
behov for en ny faglig behandling af emnet.  
 
BLB fremlagde at der vedr. U-DM var forskellige betragtninger omkring hvorvidt der skal 
udbydes et U15 DM fra DHF’s side eller ej. Der var efter hendes opfattelse ikke en entydig 
videnbaseret løsning der var moden til politisk drøftelse i bestyrelsen som det foreligger nu. 
Indstillingen bliver at genindkalde ad-hoc gruppen med mulighed for justeringer i 
sammensætningen, til endnu en drøftelse af emnet, med henblik på fremlæggelse til 
bestyrelsesmødet i november.  
 
SJ sikrer at ovennævnte to indstillinger om Boldtyper og Dispensationsregler bringes til 
behandling på næste bestyrelsesmøde.  
 
Det blev bemærket at vi skal sikre at de afledte betydninger for dommerne, herunder honorar, 
skal formidles rettidigt, og endvidere ambitionen om at kunne påsætte dommere fra U9 og op.   
 
 
2. Roadshow ulige årgange 

Der er behov for at få formidlet og drøftet indholdet i projekt ulige årgange både med egne 
interessenter, men også med klubberne. Udvalget havde en række forslag til hvem der skal 
dialog med, og hvordan dette kan gøres. Det var enighed om at der indledningsvis er størst 
behov for at fokusere på den interne formidling. Med afsæt i de frembragte bemærkninger 
arbejder BLB og SJ videre med en kommunikationsplan for dette.  
 
 
3. Delstrategier Medlemsvækst (Bilag 3a-g) 

SJ gennemgik den overordnede tilgang til ambitionen om at skabe medlemsvækst i 
håndbolden. SJ supplerede med at det ikke er alle aktiviteter der er ressourcer til at 
gennemføre, idet flere af dem er nye idéer der er opstået i strategiudviklingsprocessen, men at 
der lige nu arbejdes administrativt med at omlægge opgaveprioriteringen så den i større grad 
afspejler den faglige/politiske prioritering.  
 
De respektive fagområder blev gennemgået 
 



 

 

Børn 
HZ gennemgik baggrunden for børnefaggruppens prioriteringer, herunder at uddannelse af 
børnetrænere har absolut førsteprioritet. Der findes en række gode rekrutteringsaktiviteter 
som indeholder et endnu større potentiale ved en yderlig fokus og udvikling.  
 
Unge  
JHJ gennemgik ungefaggruppens prioriteringer, herunder at uddannelse af ungdomstrænere 
har topprioritet, og at der skal arbejdes med ungemiljøet og den understøttende 
kommunikation heraf. Også arbejdet i forhold til efterskolerne er vigtigt at få løftet igen, og 
projekter rettet mod elever på ungdomsuddannelserne kan også tænkes at have en positiv 
effekt.   
 
Voksne 
MF gennemgik seniorfaggruppens arbejde. SJ spurgte til prioriteringen, idet håndboldfitness 
og five-a-side var prioriteret fire, da det formentlig er de aktiviteter der rummer det største 
rekrutteringspotentiale. Dette var MF enig i, hvorfor de aktiviteter bør have topprioritet. JHJ 
foreslog at vores web bør indeholde let tilgængelig information om klubber i nærområdet. 
Dette foreligger der allerede en IT-model for, som imidlertid lige nu mangler finansiering.  
 
Beach 
JK gennemgik indsatserne på beach-området, som også indeholder behov for yderlig fokus på 
træneruddannelse, facilitetsudvikling og rekruttering.  
 
Uddannelse 
De internationale forpligtelser gør, at elitetræneruddannelserne har topprioritet – skarpt 
forfulgt af børnetræneruddannelse, hvor der er behov for en anderledes fælles fokuseret 
indsats. Også uddannelse af ungdomstrænere kræver fornyet fokus.   
 
Foreninger og Frivillige 
SJ gennemgik indstillingen. Det blev bemærket at der er et særligt behov for IT-værktøjer der 
gør det lettere at være frivillig.  
 
Generelle bemærkninger 
Det blev bemærket at der fortsat mangler en strategi på dommerområdet, som forventes 
færdiggjort henover efteråret, ud fra den retning der nu ser ud til at ligge. Der foreligger heller 
ikke en konkret strategi på turneringsområdet 
 
Der var generelt ros til arbejdet, herunder den sammenhæng der ser ud til at være mellem de 
respektive fagområder. Næste skridt er at få samlet delstrategierne i ét katalog, og får det 
forelagt bestyrelsen. Derefter udestår en definition af det strategiske mål for 
medlemsudvikling over de kommende år, konkretisering udi handlingsplaner samt dialog med 
lokale enheder om samarbejde. Det bør overvejes hvordan vi bedst sikrer en forståelse og et 
ejerskab rundt i organisationen bedst muligt. 
 
 
4. Kortbanestrategi (Bilag 4) 

Der var generelt set ros til det fine arbejde bag indstillingen.  
 



 

 

Der var flere bemærkninger hertil: 
- Der er behov for en billig leverandørløsning, inkl. bagnet, som anviser 

leverandørmuligheder til klubberne 
- Finansieringsmæssigt bør der i langt større udstrækning henvises til ekstern 

(med)finansiering fra kommunal side og via foreningspuljen, end via egne midler 
- Efterskoler bør ikke modtage tilskud fra os idet der ikke er sammenfald i målgrupper 
- Tilførsel af ekstra administrative ressourcer bør genovervejes, idet vi først bør se hvor 

langt vi kan komme med de ressourcer der vil kunne aktiveres rundt i hele organisationen 
 
SJ sikrer at indstillingen med de anførte bemærkninger bringes til behandling på næste 
bestyrelsesmøde 
 
 
5. Håndboldspilleren i Centrum (Bilag 5a-d) 

SJ redegjorde for indstillingen om at fortsætte med at give klubberne mulighed for at benytte 
dette analyseværktøj i forhold til egne medlemmers tilfredshed, hvilket dels vil være frivilligt 
for alle, og have en yderst begrænset omkostning for både DHF og klubber. DHF’s omkostning 
vil således blive indarbejdet i driftsbudgettet 
 
Der var opbakning til at arbejde videre med dette.  
 
 
Sager til orientering 
6. Kort nyt fra Udvalg og faggrupper 

Intet at bemærke.  
 
 
7. Eventuelt 

HZ nævnte at der er børnehåndboldsymposium 5-6. oktober i Nyborg.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Betina Lyng Bjerre / Steen Rydal Jørgensen  
Bredde- og udviklingsansvarlig DHF  Udviklingschef 


