Brøndby, den 12. oktober 2018

Referat af møde i DHF’s UU
Mandag den 8. oktober 2018 kl. 17.30 – 21.00
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Dennis Byskov Hansen (DBH) Joakim
Pedersen (JP), Gitte Hornstrup Dahl (GHD) og Ulrik Jørgensen
(UJO).
Jan Kampmann (JKA) deltog som gæst.
Forhåndsafbud fra Ove Leegaard og Jakob Vestergaard.

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Uddannelse af flere børne- og ungdomstrænere.
Arbejdet med en vækststrategi i breddehåndbolden har peget på
et stort behov for uddannelse af flere børne og ungdomstrænere. Således har både Børnefaggruppen og Ungefaggruppen i
deres delstrategier valgt at give træneruddannelse topprioritet.
Dermed er der også på bestyrelsesniveau skabt større opmærksomhed omkring denne opgave.
UU drøftede det aktuelle udbud af de formelle kurser - Børnetræneruddannelsen (BTU) og Træneruddannelsen (TRU) versus udbud af inspirationskurser m.m. Det konstateres, at der
er store forskelle i udbuddet i de forskellige lokalområder.
Det fremgik også af det forhåndenværende materiale, at der var
store geografiske områder, hvor der ikke havde været afviklet et
formelt trænerkursus inden for det seneste år.
Inspirationskursernes berettigelse og formål blev diskuteret
indgående. Det blev også drøftet, om det var muligt at reducere
omfanget af aflyste kurser.
Hovedkonklusionen var, at der er en positiv vilje til at arbejde for
at uddanne flere børne- og ungdomstrænere, men at det bliver

vanskeligt at øge kursusudbuddet væsentligt uden en tilførsel af
administrativ manpower til at drifte kurserne. Den opgave kan
hverken pålægges de folkevalgte i uddannelsesudvalgene eller
udviklingskonsulenterne.
Beslutninger:
 UU må argumentere for, at et væsentligt øget kursusudbud ikke er muligt uden tilførsel af yderligere
administrativ manpower.
 UU skal motivere distriktsforbund/region/kredse til i
højere grad at have et konstant kursusudbud, dvs. at få
udbudt alle de forskellige BTU- og TRU-moduler inden
for en rimelig periode, til at sikre en bedre geografisk
fordeling i udbuddet og til at operere med et længere
tidsaspekt i planlægningen, sådan at en kursuskalender er tilgængelig i god tid for foreningerne.
 Det skal fortsat være muligt at udbyde inspirationskurser, når der er et klart formål med dette. Der bør ikke
udbydes inspirationskurser inden for emner, som i
forvejen er dækket ind af de formelle kurser.
 Der skal fortsat arbejdes på at få optimeret de systemer, som anvendes til administration og markedsføring
af kurserne.

Punkt 2

Uddannelsesmødet i Vejle.
Udvalget udvekslede idéer og input til programmet på uddannelsesmødet.
Der vil være behov for en opfølgning på og drøftelse af BTU og
TRU – jf. pkt. 1 – samt en debat om inspirationskurser.
Det kan være relevant at arbejde med en form for årshjul i
forhold til kursusafvikling.
Der kan evt. arbejdes i funktionsopdelte spor, hvis det giver
mening i forhold til sammensætningen af deltagergruppen.
DBH nævnte, at man fra jysk side ikke fandt, at en delvis deltagelse i Master Coach-eksamenen ville være et relevant programpunkt, da der er andre breddeaktiviteter, det ville give mere
mening at tage op i stedet. De deltagere, der ønsker at overvære en Master Coach-eksamen, kan gøre det efter frokosten.
Beslutning:
 UJO udsender et udkast til program til godkendelse i
UU.

Punkt 3

Revision af Børnetræneruddannelsen (BTU).
Med afsæt i et skriftligt oplæg fra Steen Jørgensen drøftede UU
en revision af BTU.
GHD stillede spørgsmålstegn ved, om en revision var nødvendig, da man fra HRØ’s side oplevede BTU som velfungerende.

Der var enighed om, at indholdet på BTU var godt, men at det
måske kunne koges lidt ned og at det var nødvendigt at tilpasse
dette i forhold til de nye spilformer i børnehåndbolden. En ’ajourføring’ var måske et mere passende begreb end en ’revision’.
Der var i udvalget en bekymring i forhold til tidsperspektivet med
en deadline for ajourføringen den 1. maj.
Både JP og GHD gav udtryk for, at de var tilhængere af en
struktur, som fortsat var modulopbygget. Omvendt kunne DBH
fra jysk side godt se en idé i en ’pyramidemodel’ med progression fra lag til lag.
Beslutninger:
 UU besluttede, at der skal foretages en ajourføring af
BTU frem mod sommeren 2019.
 DBH, JP og GHD samles i løbet af uge 42/43 med
henblik på at nå til enighed om de strukturelle rammer
for en ny BTU, som så vil kunne fremlægges på uddannelsesmødet i Vejle.

Punkt 4

DHF Kursus-Events.
De seneste mange år har DHF med jævne mellemrum afviklet
Kursus-Events primært med vores forskellige landstrænere.
Selv om der i de senere år kun har været gennemført ganske få
om året, foreslås det, at denne aktivitet begrænses yderligere,
så DHF fra centralt hold også bidrager til at reducere den
samlede mængde af inspirationskurser. Der er således ikke
budgetteret med indtægter ad den vej i det indsendte budgetforslag for 2019.
Der er dog på nuværende tidspunkt aftalt termin med to af Ulandstrænerne henholdsvis ultimo 2018 og primo 2019. Disse to
kurser gennemføres.
UU bakkede op om forslaget. JP bemærkede dog, at det vil
være ærgerligt, hvis vi så ikke får landstrænerne at se og høre i
relation til uddannelse. Der må skabes mulighed for dette i
andre sammenhænge.
Beslutning:
 UU besluttede at begrænse Kursus-Event aktiviteterne
fremover.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Orientering
a. Fra formanden
BN havde læst evalueringerne fra sæsonens elitetrænerkurser
igennem. De var generelt positive, så vi kan være tilfredse med
de afviklede kurser

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
DBH fremviste en tysk ’handball planner’ i A5-format, som JHF’s
UU havde en tanke om at producere en egen udgave af og
uddele i forbindelse med kurser. JP og GHD var interesserede i
at høre til prisen.
Der var i JHF’s UU også en tanke om at uddele T-shirts til
kursister.
I forlængelse heraf spurgte DBH om muligheden for fra centralt
hold at sælge instruktørtøj. FHF og HRØ var ikke umiddelbart
interesserede i dette.
Der er et behov for at få uddannet flere TRU-instruktører i det
nordlige Jylland. Mulighederne for dette drøftes p.t.
Enkelte jyske instruktører har et ønske om at instruktørmaterialerne til TRU udbygges eller suppleres. Det skal vurderes, om
der skal gøres noget ved dette.
c. Fra udviklingsafdelingen
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til den skriftlige
orientering.
Punkt 6

Børnehåndbold Symposium
Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 7

Tophåndbold Symposium
Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 8

Regnskab 2018 og budget 2019
Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 9

Eventuelt
Intet at referere.

UJO

