
 

 
 
 
 
 
 Brøndby, den 3. december 2018 

  
 
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Mandag den 19. november 2018 kl. 17.30 – 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 Bærnetræneruddannelsen. 

 GHD præsenterede oplæg til ajourføring af Børnetrænerud- 
 dannelsen (BTU) udarbejdet i samarbejde med DBH og JP. 

I forbindelse med gennemgangen af oplægget blev det afdæk-
ket, at UU manglede information om delstrategierne for bl.a. 
børn og unge. OL konstaterede, at dette var uhensigtsmæssigt. 

Børnefaggruppen anbefaler i deres delstrategi, at der indføres 
en børnetrænerlicens. UU ser på forslaget med en vis skepsis 
og foreslår i stedet en bredere indsats rettet mod klubberne evt. 
med en ’miljøcertificering’. Uanset hvilken indsats, der vælges, 
vil den være meget ressourcekrævende. 

 UU ønsker at invitere børnefaggruppen til en drøftelse af emnet. 

JP pointerede at denne case viser, at der er brug for mere tvær-
gående samarbejde. 

På foranledning af BN blev en række punkter fra Steen Jørgen-
sens tidligere BTU-oplæg flettet ind i det endelige oplæg. 

 I forlængelse af behandlingen af oplægget var der en opfølgning  
 på tidligere debatter om kursusudbuddet. Med afsæt i snakken  



 

 på uddannelsesmødet i Vejle fastlagde UU et minimum for  
 kursusudbud i 2019. 

 Beslutninger: 

 Oplægget til ajourføring af BTU blev godkendt med 
nogle mindre tilføjelser/præciseringer, som UJO 
foretager redaktionelt. 

 Udviklingsafd. udarbejder forslag til projektplan for 
arbejdet. Planen sendes til UU’s styregruppe medio 
december. 

 UJO sikrer, at UU modtager relevante dokumenter fra 
vækststrategien. 

 UU inviterer børnefaggruppen til en drøftelse af 
børnetrænerlicens. DBH kontakter Heidi Zacho 
vedrørende dette. 

 Regionalt skal alle TRU- og BTU-moduler udbydes 
minimum én gang i løbet af kalenderåret 2019. 

  
 
Punkt 2 Uddannelsesmødet i Vejle. 

 Mødet lå længe til at skulle aflyses pga. et lavt antal tilmeldte.  
 En række tilmeldinger i sidste øjeblik betød, at mødet alligevel  
 blev gennemført, men program og indhold var lidt svagt og  
 resultatet blev derefter. Der var i UU enighed om, at det havde  
 været et dårligt møde. 

 Det blev konstateret, at der de seneste år har været deltagelse  
 af forholdsvist få udvalgsmedlemmer/politikere, som ellers er  
 den primære målgruppe. 

 OL var af den opfattelse, at det årlige uddannelsesmøde er et  
 levn fra fortiden, hvor de lokale UU ikke var repræsenteret i  
 DHF’s UU. GHD og JP stillede også spørgsmålstegn ved  
 mødets fremtidige relevans. JP foreslog, at tiden i stedet blev  
 anvendt til et ’weekendmøde’ i DHF’s UU. 

 DBH vil vende spørgsmålet med JHF’s UU.  

 Beslutning: 

 UU anbefaler, at det årlige uddannelsesmøde ikke 
afvikles fremover. 

 
 
Punkt 3 TRU-instruktører. 

 Der er inviteret til TRU-instruktørkursus i Hobro den 3. decem- 
 ber. 

 Enkelte instruktører i det jyske har givet udtryk for, at de mener,  
 at instruktørmaterialet er mangelfuldt. Det kan måske hænge  
 sammen med, at tilgangen til instruktøropgaven er ændret med  
 implementeringen af nyt materiale i 2017 



 

 Der har ikke været udtryk tilsvarende kritik fra instruktører i FHF-  
 og HRØ-regi.BTU. 

 Beslutning: 

 UJO tager kontakt til udvalgte jyske instruktører for at 
få afdækket problemstillingen vedrørende 
instruktørmaterialerne. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 Børnehåndbold Symposium. 

 På baggrund af et møde med Katrine Thoe Nielsen redegjorde  
 UJO for deltagernes og arrangørernes evaluering af arrange- 
 mentet. Parterne var meget tilfredse med indholdet og under- 
 viserne. Kursusstedet fungerede tilfredsstillende. Desværre var  
 antallet af deltagere lavere end, man havde håbet. 

 Administration og konsulenter var godt repræsenteret på sym- 
 posiet og der var også deltagelse af politikere fra flere udvalg og  
 faggrupper. Det var blevet bemærket, at UU ikke var repræsen- 
 teret.  
 I forlængelse af dette drøftede UU ejerskab, involvering og infor- 
 mation. Det blev konstateret, at der var et uheldigt sammenfald  
 af omstændigheder, som gjorde, at DHF ikke var repræsenteret  
 i år. 
 
 
Punkt 5 Master Coach. 

 BN konstaterede, at 2017-18-holdet efter et godt forløb netop  
 havde afsluttet deres MC-uddannelse. Det er intentionen, at BN,  
 JV og UJO nu foretager en grundig evaluering frem mod plan- 
 lægningen af næste forløb. 

 Der var en drøftelse af eksamenen og præsentationen af hoved- 
 opgaverne. Deltagerne leverede generelt ganske overbevisende  
 præsentationer. Det er løbende en opgave at finde den rette  
 balance mellem kravene til empiri/validiteten af statistik og  
 ønsket om at ’ikke-akademikere’ kan bestå uddannelsen. 

 Det blev foreslået, at der blev lagt endnu større vægt på det 
 innovative element i opgaverne. 
 
 
Punkt 6 Tophåndbold Symposium 

 Der var en kort behandling af punktet. Det blev konstateret, at  
 det med en mere og mere massiv turneringskalender og dermed  
 travl hverdag for toptrænerne, er en vanskelig opgave at få dem  
 til at prioritere deltagelse på symposiet, når de så endelig har fri.  
 Det er dog en nødvendig opgave – især af hensyn til licensfor- 
 nyelse. 



 

 Fra UU’s side må det tilstræbes, at planlægningen igangsættes  
 rettidigt og at flere involveres i det forberedende arbejde. 

 
 
Punkt 7 Orientering 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DBH kunne fortælle, at ISI havde inviteret JHF-instruktører til 
kursus med Xavi Pascual til en specialpris. 
JHF store VM kursus-event i Herning blev udsolgt i løbet af få 
dage. Denne succes har fået JHF’s UU til at overveje at placere 
kurser i sammenhæng med andre store arrangementer – f.eks. 
Final 4 pokalstævnerne. 
JHF har en idé om at bruge udviklingskonsulenterne som 
instruktører på TRU-modulet ’Træningsmiljø’.  
JHF’s bestyrelse har bedt DBH om at komme med et oplæg i 
forhold til UU’s økonomiske/administrative behov. 

GDH fortalte, at HRØ har holdt møde med efterskoler og flere af 
dem påtænker at genoptage træneruddannelsesaktiviteter med 
deres elever. 
HRØ holder instruktørsamling den 30. januar. Samlingen kunne 
evt. bruges til at involvere instruktørerne i ajourføringen af BTU. 
Ellers er der i HRØ fokus på at sammensætte et godt 
kursusprogram for 2019. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til den skriftlige 
orientering. 

 
 
Punkt 8 Regnskab 2018 og budget 2019 

 Budgetforslaget for 2019 er afleveret, men endnu ikke endeligt  
 godkendt af bestyrelsen. Budgettet udviser et lidt større under- 
 skud end tidligere år, da der ikke kalkuleres med indtægter på  
 Kursus-Events. 

 Regnskabet for 2018 forventes også at slutte med et resultat,  
 som vil være dårligere end budgettet. Dette skyldes igen, at der  
 ikke afvikles Kursus-Events samt at det har været nødvendigt at  
 genoptrykke nogle kursusmaterialer i 3. og 4. kvartal. 
 
 
Punkt 9 Eventuelt 

 Intet at referere. 
 
 
UJO 


