
 

Brøndby d. 17. oktober - 2016 
/SSI 

Referat - Bredde- og udviklingsudvalgsmøde  
Mandag d. 10. oktober 2016, kl. 18.30 – 21.30 på Scandic Odense,  
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 
 
 
Deltagere: Troels Hansen, Ove Leegaard, Jens Carl Nielsen, Betina Lyng Bjerre, Julie 
Holst, Søren Simonsen 
 
Afbud: John Kruse, Casper Lemvig Petersen, Sigurd Skovborg 
 
 
Sager til efterretning: 
 

1. Generel orientering 
a. Konferencen:  

TH: Spændende, Rigtig gode indlæg, dog efterlyses en mere præcis 
forventningsafstemning med deltagerne. Generelt for kort tid til meget 
stof.  
BLB: Hvor er strategien bag konferencen? Hvor vil DHF’s bestyrelse 
hen? Kommunikationen skal styrkes i processen. 

b. Dommerfaggruppe er sat på standby indtil dommerudvalgets fremtid er 
på plads. 
 
  

2. Kort orientering fra faggrupper og udvalg 
a. Unge: JH: Undersøgelse er i gang. Hvilke produkter skal vi have/bruge. 

Dataindsamling færdig til november.  
Efterskolefolder-projektet monitoreres 
Vigtigt at der kommer en person fra bestyrelsen med til næste møde. 
(Differentiering mellem elite og bredde – det er vigtig for os, at få 
defineret hvad det vil sige, at være henholdsvis elite og breddespiller). 
 

b. Turnering: TH: Der arbejdes hårdt for at gøre arbejdet færdigt med ens 
turneringsregler. Der mangler et par knaster for at produktet er helt 
enslydende. Dette falder forhåbentligt på plads snarest. 
 

c. Børn: BLB: Totalhåndbold kører nu med det nye koncept. Der vil blive 
evalueret efter et år.  
DHF Kortbane teststævner er afviklet. Viderebehandling af produktet se 
pkt. 7.  

	
d. Voksne: CLP (indsendt skriftligt - viderebragt af OL): Nyt medlem Ninna 

Hansen fra FHF, Der arbejdes med tre fokusområder: Fleksible 
kampformer, Buddyordning + fællestræning. Derudover glæder man sig 
til at følge DHF Kortbane, da dette er interessant for voksenmålgruppen.   
Uddannelsesudvalget kigger pt på, om der er behov for træningskort til 
breddesenior (efter henvendelse fra seniorfaggruppen). 
 



 

 

	
e. Uddannelse: OL: TRU er klar efter uge 42. Instruktører skal være 

uddannet af DHF. Dette giver problemer, da kun HRØ og kreds 2 pt. har 
gennemført uddannelsesdag for instruktører. Resten skal med hen over 
efteråret/vinteren.  

	
f. Generelt: (alle): Det er vigtigt at der bliver en kobling mellem de 

nedsatte arbejdsgrupper og fagudvalgene, så der ikke kører 
parallelforløb.  

	
3. Evt.   

Troels: Odsherred: 7 U-16 piger spiller med drengene i U-16 drenge B rækken. 
Der kommer opfølgning på denne ordning.   
Næste BRUD møde er 14.11 

 
 
Sager til diskussion 

 
4. Spiludvikling – hvad og hvordan? 

Spiludvikling sættes på standby, da der er nok bolde i luften.  
 

5. Håndboldens dag. 
Idé udviklet i Gødvad IF, - med stor succes. Stor anerkendelse til klubben fra 
BRUD’s side, - fedt at en klub tager dette initiativ. Både Sigurd, Claus 
Rosenbom og SSI har været i dialog med klubben om projektet.  
Det har igennem længere tid været BRUD’s holdning, at vi skal være meget 
påpasselige med at søsætte for mange projekter, hvor foreningslederne er de 
udførende. Vi har stor succes med Håndboldkaravanen, - som 
rekrutteringsindsats. Her er foreningsindsatsen lille men output stadig stort. 
Med udgangspunkt i dette, - og i det faktum, at vi pt. har rigtig mange andre 
projekter i gang, mener BRUD ikke, at det er tiden til en større satsning på 
Håndboldens dag. Tiltaget kan evt. beskrives og eksistere til inspiration for 
interesserede klubber.  

 
 
Sager til beslutning 

 
6. BRUD træf 

Konceptet blev diskuteret. Grundet afholdelse af DHF konference og det 
faktum, at det pt. er svært at navigere i beslutninger/retninger i DHF, er det 
vedtaget i BRUD, at vi i 2017 afholder (om muligt) et endags-arrangement 
kombineret med landskamp i weekenden 6. – 8. januar 2017.  
SSI står for logistik, Faggrupperne står for 2 – 3 timers fagligt program.  
 

7. DHF Kortbane (tilføjet dagsordenen på mødet) 
Materiale uddelt. Indsigelser til indstillingen skal være Betina i hænde senest 
torsdag morgen. Hører Betina ikke noget, er indstillingen stilsigende godkendt.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Ove Leegaard / Søren Simonsen  
DHF Bestyrelsesmedlem  Udviklingschef 


