Brøndby d. 27. juni 2019

DHF BRUD-møde 2/2019
Torsdag d. 13. juni 2019, kl. 16.30 – 20.00
på Scandic Vejle, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
Deltagere:
BRUD: Betina Lyng Bjerre (formand), Heidi Zacho, Tina Fensdal, Martin Færch og Steen
Jørgensen
Gæster: Ove Leegaard, Anders Fredsgaard, John Kruse

Agenda:
Velkomst
Sager til drøftelse
1. Ulige Årgange status – Særregler kortbane (Bilag 1)
2. Ulige Årgange - evaluering
3. Vækststrategi status fra alle
4. EM 2020 - breddeaktiviteter
5. Årets ildsjæl (Bilag 2)
6. Breddeseminar 2019/20
Sager til orientering og beslutning
7. Eventuelt og næste møder

Referat
1. Ulige Årgange status – Særregler kortbane (Bilag 1)

Særreglerne for spil på kortbane er udarbejdet i TU med afsæt i de hidtidige kortbaneregler.
Hensigten er at tillade opdækning på vej retur til eget målfelt efter afsluttet angreb, som
justering til de hidtidige regler.
I forhold til bilaget med de fremsendte propositioner var der opbakning til de formuleringer
der er frembragt her.
Der ligger en opgave i hurtigst muligt at få breddedommerudvalget til at forberede
dommerstanden på de justeringer der venter i forhold til den kommende sæson, herunder
særligt kortbanereglerne gældende for U9. AF tager hurtigt kontakt til den nye
dommerudvalgsformand i forhold til løsning af denne opgave. Det blev bemærket at der også

skal udarbejdes en vejledning til brug for alle døm-selv kampe. Dommerudvalget får til opgave
at revidere hæftet Håndboldvejlederfunktionen, og verificere formuleringer heri hos DHF TU
og DHF Børnefaggruppe. Det blev i øvrigt bemærket at målet er at få alle kampe dømt af
dommere/vejledere.
2. Ulige Årgange – evaluering

Der er konstateret et behov for at få evalueret på de mange ændringer der er vedtaget i
forbindelse med indførelse at ulige årgange, nye spilformer og bolde samt de nye regler for
spiludvikling og dispensationer.
Emner der skal følges/evalueres på indenfor det første år
-

Bolde U13-15 piger
Spilletid/kamplængde U9-13
Enkeltkampe eller stævner
Vejlederfunktionen og dennes forståelse at håndtering af regler og intentioner
U19 årgangens effekt ift. fastholdelse (årgang 00/01)
Opdækning buen U11 – NY TEST
Evt. U11 oplevelse af kortbanen

Emner til evalueringen i år fire
-

Udvikling i antal spillere og hold, og særligt på U15 og U17
Effekt spiludviklings- og dispensationsregler (hvordan håndterer vi uhensigtsmæssig
adfærd)

Ekspertfaggruppen skal involveres i evalueringen, eventuelt suppleret med yderlig
repræsentation fra Unge-/Seniorfaggruppe. Dette er et ønske fra DHF’s bestyrelse. SJ sikrer at
de hidtidige eksterne medlemmer af gruppen spørges, ift. deres eventuelle fortsatte bidrag.
Derudover var den en længere drøftelse af hvorledes vi bedst håndterer uhensigtsmæssig
adfærd ift. efterlevelse af intentionerne med de nye spiludviklingsregler. Altså hvordan
håndteres indberetninger, hvordan ser vi hvad der reelt set foregår ude i hallerne. Dette er et
anliggende for TU at få drøftet snarest og inden sæsonstart, idet en del af løsningen naturligvis
er understøttende kommunikationskampagne. BLB sikrer dialog med TU om dette,
understøttet af AF. Der kan sagtens være forskellige modeller for løsningen af denne opgave.
Det er vigtigt at vi der tages ansvar, og at foreningerne ved hvor de kan henvende sig og
hvor/hvornår de kan forvente, at der ageres/handles på henvendelser.
Administrationen udarbejder et oplæg til undersøgelsesdesign ultimo august.
3. Vækststrategi status fra alle

HZ nævnte at Børnefaggruppen har gang i alle indsatsområderne, og at det ligner der er en lille
nedgang i antallet af håndboldskoler og deltagere. Forældrekampagne mangler fortsat, men
her overvejes en tværgående indsats i forhold til øvrige aldersgrupper.
TF nævnte at der er møde i Ungefaggruppen 17. juni, og at der skal drøftes hvordan man
kommer videre med de strategiske indsatser efter en stille periode.
MF nævnte Seniorfaggruppen har talt om bedre involvering af lokale enheder i forhold til
Håndboldfitness, Five-a-side og Håndboldens Dag. Håndbold i studiebyerne har også været
drøftet, herunder særligt hvordan byklubberne kan gøre opmærksom på sig selv for nye
tilflyttere, idet der vurderes at være et meget stort potentiale i forhold til opsamling af
studerende der flytter til studiebyerne. Der er gang i et pilotprojekt i Holstebro ift. samarbejde
med Diabetesforeningen om håndbold for kronikere, hvilket er ganske positivt, og søges
udvidet med op til fire klubber yderligt.
JK nævnte at det på beach-breddesiden går rigtig godt, med rigtig stor fremgang. Til gengæld
ligner det en nedgang på ca. 20 hold på beach-touren, hvilket der bliver evalueret på. Til
gengæld er der mange dygtige spillere at vælge imellem for landstrænerne, så niveauet synes
hævet.
AF nævnte at TU har haft en rigtig travl periode, og nu forberedes kommunikationen, så det
bliver rigtig spændende og travlt for alle med den nye sæsons mange ændringer.
På uddannelsesområdet er Børnetræneruddannelsen under revision, og det forventes klar til
den nye sæson. Der gennemføres børnehåndboldsymposium 1-2. november, mens
tophåndboldsymposiet desværre netop er blevet aflyst grundet manglende tilmeldinger. Der
er knaphed på ressourcer i forhold til igangsætning af yderlige tiltag. 21. september er der
børnehåndboldtrænernes dag i Jylland.
BLB kunne orientere om der er bevilget penge til en understøttende
kommunikationskampagne ift. Ulige Årgange.
4. EM 2020 – breddeaktiviteter

BLB ønskede input til forslag til understøttende aktiviteter i forbindelse med det forestående
Dame-EM på hjemmebane i december 2020 i Herning og Frederikshavn, og hvor de
afsluttende runder spilles i Norge.
Der blev nævnt forslag som Dame-symposium for kvindelige trænere, skoleturnering,
invitation af EHF Womens Handball Board til dialog og sparring, fokus på kvinder og sundhed i
regi af håndboldfitness, og evt. med måling af forbedringer på sundhedstilstanden hos
kronikere i et forløb.
Martin havde gode input til en aktivitet for kvinder a la Femina løbet – med håndbold fitness
og sundhed – der kunne involvere fysioterapeutstuderende. Martin har kontakt til relevante
personer og ser det som en god kobling til seniorfaggruppen

Administrationen arbejder videre med disse og andre forslag i forhold til en samlet plan i et
rimeligt omfang i forhold til ressourcer internt og i foreningerne.
5. Årets ildsjæl (Bilag 2)

Grundet ønske fra en kommerciel partner var der bragt forslag om indførelse af en nye pris i
dansk håndbold – Årets ildsjæl.
Der var generelt set opbakning til idéen, idet der dog var et par centrale forhold der kræver
undersøgelser, såsom eksempelvis sammenlignelighed i forhold til det eksisterende rejselegat
samt undersøgelse af de skattemæssige forhold i forbindelse med præmiering.
6. Breddeseminar 2019/20

Der er et ønske om relancering af de tidligere breddeseminarer i en udvidet form, idet der er
behov for et stort ejerskab fra alle i organisationen, hvis vi skal have videreudviklet og vækstet
dansk håndbold.
Der var derfor bred enighed om at invitere centrale og lokale ansatte og frivillige fra
uddannelsesområdet, dommerområdet, TU, børn, unge og voksne, beach og talent. Der må
meget gerne indtænkes inspirerende og relevante eksterne oplægsholdere i programmet.
Efter en længere drøftelse blev det besluttet at sigte mod gennemførelse den første weekend
(fredag-lørdag) i januar 2020.
SJ og BLB sikrer udsendelse af information om dato bredt i organisationen inden
sommerferien, og udarbejder oplæg til indhold til næste møde.

Sager til orientering og beslutning
7. Eventuelt og næste møder

Følgende terminer blev valgt til sæsonens BRUD-møder:
- 11. september 2019
- 26. november 2019
- 19. februar 2020
- 12. maj 2020

