
 

  
 
 
 
 
 Brøndby, den 20. marts 2019 

  
 
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 13. marts 2019 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). 
 
 Afbud fra Jakob Vestergaard (JV) pga. ligakamp. 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnetræneruddannelsen (BTU). 

 BN konstaterede med tilfredshed, at udvalgets ansøgning om  
 midler til revision af BTU var gået igennem i bestyrelsen. 

UU drøftede forskellige elementer af projektbeskrivelsen – 
herunder e-læring på niveau 2 og tidsplan. Nu, hvor finansie-
ringen af revisionen er på plads, skal planen præciseres. 

Rekruttering og uddannelse af instruktører blev behandlet. Også 
på dette område er der et par spørgsmål, som skal afklares. 
Dette gælder bl.a. finansieringen af instruktørernes eventuelle 
deltagelse på Børnehåndbold Symposiet. 

 Der var en længere snak om implementeringsplanen. JP fore- 
 slog at tilknytte en implementeringsekspert, som EU har gjort i  
 forbindelse med den nye performanceprofil. 
 UU fastholder, at udvikling af faciliteter på web og app fortsat er  
 nødvendigt. 

 UU har en forventning om, at styregruppen løbende informeres  
 om status i forhold til projektplanen. Udvalget følger op på forlø- 
 bet på det kommende møde i maj. 
 



 

 Beslutninger: 

 UU besluttede, at tidsplanen skal justeres, så materia-
lerne til niveau 1 er klar til brug i august 2019 og 
tilsvarende til niveau 2 i september 2019. 

 Styregruppen skal præsenteres for en præciseret plan 
for materialerevisionen i april (gerne inden påske). UU 
skal præsenteres for en samlet plan (materialer og 
implementering) primo juni og igen i august. 

 Alle, der skal virke som instruktører på den reviderede 
BTU, skal gennemgå et instruktørkursus. 

 Rekruttering af instruktører er udelukkende de lokale 
enheders opgave og ansvar. 

  
 
Punkt 2 Trænerakademi i Aarhus. 

 Tanken om at genetablere en tværidrætslig trænerskole opstod i  
 2017. UU bakkede dengang op om idéen og UJO deltog på  
 vegne af DHF i nogle møder, hvor planerne blev konkretiseret. 

 Resultatet blev, at der var enighed om at arbejde videre med et  
 trænerakademiprojekt i Aarhus. Elite Sports Akademi Aarhus  
 (ESAA) og Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) blev tildelt opga- 
 ven at drive processen videre. Efter en stille periode er der nu  
 indkaldt til nyt møde om projektet. 

 På baggrund heraf drøftede UU igen projektet. Der var fortsat  
 enighed om, at det er et spændende projekt, som DHF bør  
 støtte. Der kan være brug for at afklare det reelle behov og det  
 skal præciseres, hvilke kompetencer og jobmuligheder, de stu- 
 derende vil stå med efter endt uddannelse. 

 Beslutninger: 

 UU besluttede fortsat at støtte op om projektet med 
henblik på etablering af et trænerakademi i Aarhus. 

 UU/DHF kan kun i begrænset omfang involvere sig i 
finansieringen af etableringen af trænerakademiet og 
UJO fik tildelt et konkret mandat at gå videre med i 
relation til dette. 

 
 
Punkt 3 Kommunikation og markedsføring. 

 UU har fortsat mange uopfyldte ønsker og ubesvarede spørgs- 
 mål i forhold til en optimering at de værktøjer, som anvendes til  
 kommunikation og markedsføring af forbundets kursustilbud  
 (primært decentralt). 

 DBH gav en kort status på arbejdet med tiltagene i forhold til  
 udvikling af håndboldapp’en. 

 UU drøftede forskellige funktionaliteter i forhold til præsentatio- 
 nen af kurser på web.  
 



 

 Et andet større spørgsmål er den tekstmæssige præsentation af  
 kurser/uddannelse på standardsider, invitationer m.m. 

 Det blev konkluderet, at hele dette arbejdsområde ville være for  
 omfattende at behandle på mødet. 

 JHF’s UU har besluttet at få produceret nogle ’træningsbøger’ til  
 uddeling til kursusdeltagerne. Prisen er ca. kr. 30,- pr. stk. DBH  
 bad FHF, HRØ, DHF om at give svar i løbet af 14 dage, hvis  
 man også ønskede at benytte sig af dette tilbud. 

 Beslutning: 

 UJO indkalder til et separat møde – gerne i løbet af april 
– hvor dette arbejdsområde kan behandles. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 Møder og koordinering af uddannelsesarbejdet. 

 På et tidligere udvalgsmøde indstillede UU til at nedlægge det  
 årlige uddannelsesmøde (’Vejle-mødet’). Fra jysk side har der  
 været udtrykt ønske om at fastholde dette forum. 

 I BRUD-regi overvejes det at afvikle et breddeseminar i efteråret  
 ’19 eller januar ’20. Hvis dette seminar realiseres, er det UU’s  
 indstilling af aflyse ’Vejle-mødet’.  

 UU drøftede desuden muligheden for at afholde møder på regio- 
 nalt niveau et par gange årligt med deltagelse af udvalgsmed- 
 lemmer og ansatte (regionale og centrale) med henblik på bedre  
 videndeling og koordinering af uddannelsesarbejdet. En mere  
 konkret model (formål, indhold m.v.) behandles på næste UU- 
 møde. 
 
 
Punkt 5 Flere kvindelige (elite)trænere. 

 Med udgangspunkt i et oplæg fra GHD drøftede UU forskellige  
 aspekter i relation til udfordringerne med at rekruttere og fast- 
 holde kvindelige trænere i (elite)håndbolden. 

 Der er i udvalget stor opbakning til at arbejde videre med emnet.  
 GHD og UJO arbejder videre med et oplæg til politik og mulige  
 handlinger på området frem mod næste UU-møde 
 
 
Punkt 6 Specialistuddannelser. 

 Punktet blev udsat til næste møde. 

 
 
 
 
 



 

Punkt 7 Opfølgning på delstrategi for uddannelse. 

 Punktet blev udsat til næste møde. 

 
 
Punkt 8 Orientering 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DBH konstaterede, at omkring 250 trænere havde gennemgået 
TRU-intromodulet på Idrættens e-læring og udtrykt ønske om at 
gå videre. DBH mente, at det var et lavt antal. 
DBH opfordrede til en opdatering TRU-invitationer, så der gives 
flere informationer om kurset, og til en optimering af e-lærings-
delen. 
GHD fortalte, at hun p.t. primært arbejdede med overvejelser 
omkring, hvordan man kan forbedre annonceringen af kurserne. 
Det blev konstateret, at de lokale administrationer skal informe-
res om mailadressen uddannelse@dhf.dk. 

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

 
 
Punkt 9 UU efter repræsentantskabsmødet 2019. 

 BN kunne oplyse, at han var klar til at genopstille som formand  
 for UU. OL er i tænkeboks. 

 DBH og GHD fortsætter, mens JP udtræder, da han stopper  
 som UU-formand i FHF. 
 
 
Punkt 10 Eventuelt 

 BN/UJO kigger på en mulig alternativ mødedato for næste UU- 
 møde, da der er forhåndsafbud i forhold til den 6. maj. 
 
 
UJO 


