
 

 
 
 
 
 
 Brøndby, den 6. april 2018 

  
 
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30 – 21.00 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV  
 
 

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

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Kommissorium og arbejdsopgaver. 

 Kommissoriet for UU blev igen drøftet og der var forskellige  
 holdninger til det eksisterende. Generelt vurderes det at være  
 dækkende. Dog er der noget dobbelttekst, som med fordel kan  
 rettes til. 

 Udvalget er opsat på at komme videre med strategiarbejdet,  
 men afventer et udspil i forhold til det overordnede DHF strate- 
 giseminar. BN efterlyste bedre information om processen og  
 specifikt om den igangsatte foreningsundersøgelse. 

 Det blev drøftet, hvordan UU kunne arbejde med strategipro- 
 cessen og om efterårets uddannelsesmøde i Vejle skulle være  
 en del af denne proces. 

 Med afsæt i en konkret case diskuterede udvalget, hvordan der  
 kan opnås større kvalitetssikring ved kursusafviklingen på  
 Børnetræner- og Træneruddannelsen (BTU og TRU) 

 Beslutninger: 

 BN udarbejder et forslag til et tilrettet kommissorium. 

 BN kontakter Steen Jørgensen for at få afklaret den 
videre strategiproces. 



 

 DBH udarbejder en tjekliste til kursusorganisering i 
samarbejde med adm. i kreds 6. 

 DBH indsamler forskellige erfaringer med elektronisk 
kursusevaluering ved afvikling af BTU og TRU (i sam-
arbejde med Henrik Elkjær). 

  
 
Punkt 2 Børnetræneruddannelsen (BTU) og Træneruddannelsen  
 (TRU). 

 DBH, JP og GHD præsenterede det arbejde, der er sat i gang  
 med henblik på at forbedre præsentationen og kommunikatio- 
 nen af kursusaktiviteterne i BTU og TRU. Arbejdet kan inddeles i 
  kommunikation, IT-understøttelse samt roller og ansvar. 

 I den sammenhæng har der været afholdt møder med personer i  
 DHF’s administration, som arbejder med disse ansvarsområder.  
 Mødet med Kommunikationsafdelingen havde været lidt en  
 øjenåbner i forhold til det meget skarpe fokus på målgrupper. 

 En række af gruppens ønsker til forbedringer på web og Hånd@  
 synes umiddelbart at være ret enkle at implementere og dette  
 arbejde er allerede igangsat. 
 Det er således allerede aftalt, at Katrine Thorup Nielsen under- 
 viser kursusadministratorerne på de lokale kontorer i forskellige  
 anvendelige faciliteter i web og Hånd@. 

 Der er et ønske om, at kunne anvende håndbold app’en til  
 markedsføring af kurser og evt. tilmelding til disse. UU ønsker at  
 etablere en arbejdsgruppe, som kigger på mulighederne.  

 På lidt længere sigt er der et ønske om at kunne etablere et  
 forum, hvor der kan søges viden om træning og uddannelse og  
 hvor trænerne kan dele viden og erfaringer. Idrættens e-læring  
 vil måske kunne rumme et sådant forum.  

 Der var i UU stor opbakning til gruppens arbejde og idéer. 

 Beslutninger: 

 DBH sammensætter en arbejdsgruppe, som kigger på, 
hvordan håndbold app’en kan understøtte præsenta-
tion og kommunikation af kursusaktiviteter. 

 UJO samler op og arbejder videre i forhold til kommuni-
kationsindsatsen 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 3 Orientering 

a. Fra formanden 
BN refererede fra sin deltagelse i det seneste møde i EU. 
Overvejelser om betalt/støttet uddannelse af kredstrænere blev 
diskuteret i UU. 



 

Ligeledes refererede BN fra deltagelsen i bestyrelsesmødet den 
9. marts. 
BN havde modtaget en henvendelse fra Beachudvalget om 
udvikling af kursusmateriale. UJO kunne oplyse, at der allerede 
eksisterer et kursusmateriale. UU ønsker, at dette rundsendes til 
de lokale UU-formænd. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
JP havde modtaget henvendelser fra flere trænere, som havde 
oplevet, at kursusinvitationerne fra DHF blev fanget af spam-
filtret. UJO undersøger, om der er andre kendte tilfælde og 
følger op på proceduren for udsendelse af invitationer. 
JP og andre kursister fra samme gruppe på DHF’s Testkursus 
har modtaget nogle meget mangelfulde evalueringer efter 
kurset. BN kontakter instruktøren og forsøger at indsamle 
supplerende noter. 
DBH kunne oplyse, at man i JHF kæmper for at gennemføre 
sommerkursusturen til Ungarn, da antallet af tilmeldte ligger i 
’den kritiske zone’. 
JHF har planlagt at afvikle et weekendkursus med TRU-moduler 
i Østjylland i efteråret – ud fra samme model, som anvendes på 
kurserne i Aarhus i maj. 
DBH kunne fortælle, at Johan Zanotti havde fået vanvittig god 
respons på sin undervisning på det jyske trænerseminar i 
Hammel i januar. 
I forlængelse af en snak om antallet af TRU-kurser i årets første 
måneder blev det spurgt, hvor mange trænere, der bliver 
uddannet på efterskolerne. Da der ikke længere er krav om 
registrering af BTU-kursister, kan det være svært at vurdere. Det 
er dog meget få efterskoler, der rekvirerer kursusmaterialer. 
GHD informerede fra HRØ, hvor der var inviteret til instruktør-
samling den 26. marts. Her vil instruktørerne bl.a. blive 
involveret i udviklingen af børneinspirationsarrangementer. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
Intet at referere. 

 
 
Punkt 4 Kvindelige (elite)trænere 

 Udvalget drøftede problemstillingen omkring de få kvindelige  
 trænere på eliteniveau, som igen kom op i medierne i forbin- 
 delse med kvindernes internationale kampdag. 

 Den seneste indsats, Talentgruppe Q (Empowerment af  
 kvindelige trænere) i samarbejde med DIF, blev kort gennem- 
 gået. UJO rekvirerer eventuel evalueringsrapport ved DIF. 

 Det er UU’s holdning, at der også fremadrettet skal være fokus  
 på denne problemstilling. BN/UJO arbejder videre med et  
 oplæg, som skal indeholde forslag til fremtidige aktiviteter og  
 overvejelser om økonomi og finansiering  
 



 

Punkt 5 Aktuelle opgaver og kursuskalender 

 UJO henviste til den udsendte skriftlige orientering og svarede  
 på spørgsmål fra UU-medlemmerne. 

Det er tanken, at der udbydes et nyt Master Coach-hold til start i 
foråret 2019. 
Børnehåndbold Symposiet afvikles den 5.-6. oktober på Fyn 
(sandsynligvis i Nyborg). 
E-læring bør sættes på dagsordenen på kommende møde. 

 
 
Punkt 6 Eventuelt 

 Intet at referere. 
 
 
 
 
UJO 


