
 

  
 
 
 
 

 Brøndby, september 2019 

  
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Mandag den 2. september 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), Ole Bruun Andersen (OBA), Gitte Hornstrup  
 Dahl (GHD) og Ulrik Jørgensen (UJO). 
 
 Afbud fra Jakob Vestergaard. 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnetræneruddannelsen (BTU). 

 Første fase af arbejdet med modernisering af Børnetræner- 
 uddannelsen er ved at være afsluttet. 

 Der afvikles i denne periode instruktørkurser. OL og DBH havde  
 været til stede i Skive ved det første af disse kurser og konsta- 
 terede, at materialet var blevet godt modtaget. 

 Arbejdet med app’en kan dog være en udfordring for nogle af  
 instruktørerne. DBH foreslog derfor, at der blev udviklet nogle  
 instruktørvideoer (tutorials), som kunne demonstrere, hvordan  
 man arbejdede med at filme og uploade egne øvelser. 

 Der blev også fremsat et ønske om, at diplomerne skulle komme  
 fra kontorerne og at de skulle tilføjes et logo.  

 Det blev diskuteret, om der skulle udarbejdes en lille drejebog  
 med formalia, som instruktørerne skulle varetage. Da der kunne  
 være lokale forskelle på dette, blev det konkluderet, at man må  
 udstikke disse retningslinjer lokalt. 

 Der blev også stillet spørgsmålstegn ved, om alle kursister vil  
 have adgang til at kunne lave videoer i app’en. De lokale kon- 
 torer skal have mulighed for at se dette. 



 

 Lokalt skal man også være opmærksom på prisfastsættelsen –  
 bl.a. hvis der evt. skal påsættes to instruktører. 

 BN efterspurgte et realistisk mål for antal deltagende kursister  
 på den moderniserede BTU. Udvalget fandt det vanskeligt at  
 komme med et estimat, men der kunne være en ambition om at  
 nå 500 deltagere på grundmodulet i løbet af sæsonen. 

 Kommunikationsplanen for BTU blev drøftet. GHD ville gerne  
 have været involveret på et tidligere tidspunkt og havde været i  
 dialog med Katrine Munch Bechgaard om dette. DBH var godt  
 tilfreds med planen og fandt det positivt, at der nu forelå nogle  
 konkrete tekster, som kunne anvendes lokalt. 

 UU havde herefter en lang debat om BTU-arbejdsprocessen og  
 rollefordelingen mellem styregruppen og administrationen, som  
 tydeligvis ikke havde været 100% afklaret fra start af. 

 Der havde også i forløbet været uenighed om, hvorvidt instruk- 
 tører skulle gennemgå et instruktørkursus, før de ville kunne  
 undervise i det nye BTU-materiale. Det blev slået fast, at dette  
 havde været UU’s politik siden 2016. 

 Samlet set var der enighed om, at disse eksempler viste, at det  
 ville være hensigtsmæssigt med en bedre overlevering, når nye  
 medlemmer indtræder i UU. 

 Forløbet foranledigede også BN til at bede GHD – samt øvrige  
 udvalgsmedlemmer - om fremover at følge de respektive beslut- 
 ninger truffet i UU, hvilket blev accepteret. 

 Flere efterskoler har henvendt sig med interesse for at anvende  
 den moderniserede BTU i undervisningen af eleverne. UU var  
 positivt indstillet over for dette. 

 Beslutninger: 

 UU besluttede, at der ved fremtidige større projekter og 
materialerevisioner skal defineres en klar rolle- og 
ansvarsfordeling mellem politikere/styregruppe og 
administrationen. 

 UU besluttede, at genetablere efterskolernes mulighed 
for at anvende DHF’s BTU i undervisningen qua en 
formel uddannelsesaftale mellem parterne.  

  
 
Punkt 2 Strategi og indsatsområder 2019/20. 

 UU drøftede et oplæg til prioritering og periodisering af indsats- 
 punkter for sæsonen 2019/20. Nogle af punkterne er beskrevet i  
 delstrategien for uddannelsen, mens andre punkter er resultatet  
 af løbende opståede behov og idéer. Oplægget tager udgangs- 
 punkt i en uændret mængde af ressourcer til arbejdet. 

 Beslutning: 

 Oplægget blev godkendt. 
 



 

Punkt 3 Fremtidens symposier. 

 Tanken om at etablere et ’super-symposium’ ved at fusionere  
 Tophåndbold Symposiet (THS) og Børnehåndbold Symposiet  
 (BHS) har ved forskellige lejligheder været oppe at vende. Med  
 aflysningen af dette års THS var det relevant med en mere  
 tilbundsgående drøftelse af denne idé. 

 UU vendte forskellige fordele og ulemper ved et ’super-sympo- 
 sium’. Udvalget konstaterede, at der kan være spændende  
 perspektiver i dette, men at det vil give store praktiske og  
 logistiske udfordringer. 

 Der var stor enighed om, at det var nødvendigt at bruge ekstra  
 energi på THS og skabe en bredere forankring. UU har et ønske  
 om, at eliteafdelingen involveres yderligere. 

 Der var desuden et forslag om tættere skandinavisk samarbejde  
 med udveksling af landstrænere som undervisere. 

 Beslutning: 

 Opdelingen i to specifikke symposier fastholdes i 2020. 
 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
 
Punkt 4 Specialistuddannelse. 

 I forlængelse af de indledende drøftelser på det foregående UU- 
 møde fremlagde UJO et oplæg til et målvogtertrænerkursus. Det  
 primære formål vil være at uddanne nogle målvogtertrænere,  
 som kan arbejde med at skole og udvikle ungdomsmålvogtere i  
 klubber samt distriktsforbund/region/kredse. 

 Tanken er, at kurset skal afvikles over en weekend – gerne med  
 15-20 deltagere. 

 Norges HF har udviklet et sådant kursus og det ville være  
 nærliggende at ’kigge NHF over skuldrene’ i kursusudviklingen. 
 
 
Punkt 5 Breddetræf, januar 2020. 

 BRUD har besluttet, at der skal afholdes et Breddetræf den 3.-4.  
 januar. 

 UU har et ønske om, at der afsættes tid til forskellige fagspeci- 
 fikke spor. Et tema til drøftelse ved den lejlighed kunne være:  
 ’Hvordan får vi fat i (og uddannet) trænerne for de 15-19-årige?’ 
 
 
Punkt 6 Kommunikation og markedsføring. 

 Efter mødet mellem UU-repræsentanter og administrationen 
 primo juli har der administrativt været arbejdet med at optimere  



 

 
 præsentationen af uddannelse på hjemmesiden. 

 Der er fortsat nogle udfordringer ved at få DHF’s web og de  
 lokale hjemmesider til at spille sammen og supplere hinanden  
 optimalt. Desuden har kursussøgefunktionen brug for et grundigt  
 eftersyn.  

 Katrine Munch Bechgaards skriftlige status på arbejdet rundsen- 
 des til udvalget til orientering. 

 
 
Punkt 7 Børnehåndbold Symposium. 

 Den skriftlige orientering blev taget til efterretning 

 
 
Punkt 8 Opsamling på årets elitetræneruddannelser. 

 Den skriftlige orientering blev taget til efterretning 

 
 
Punkt 9 Ungtræner Camp. 

 Den skriftlige orientering blev taget til efterretning 

 
 
Punkt 10 Økonomi. 

 Punktet blev udsat til næste møde, 

 
 
Punkt 11 Orientering. 

a. Fra formanden 
BN refererede kort fra sin gæstedeltagelse i et møde i 
Ungefaggruppen. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DHB informerede om ’Børnetrænerens dag’ den 21. september.  

c. Fra udviklingsafdelingen 
Intet at referere. 

 
 
Punkt 12 Eventuelt. 

 Terminen for førstkommende UU-møde blev ændret fra onsdag  
 den 6. til mandag den 11. november. 
 
 
UJO 


