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Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 13. maj 2020 kl. 17.00 – 21.00 
på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov  
 Hansen (DBH), Ole Bruun Andersen (OBA), Jakob Vestergaard  
 (JV) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 Afbud fra Gitte Hornstrup Dahl (GHD). 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnehåndbold Symposium 

 Årets Børnehåndbold Symposium (BHS) afvikles den 6.-7.  
 november et sted i Østdanmark. Der var indhentet tilbud fra to  
 mulige kursussteder, hvor kursusafvikling og overnatning under  
 samme tag er muligt. 

 Af geografiske, logistiske årsager foretrak UU det dyreste sted  
 som afviklingssted. UU er indstillet på at dække ekstraomkost- 
 ningerne til lokaler, så deltagerprisen kan holdes på samme  
 niveau som tidligere år. 

 Udvalget ønsker dog også, at det undersøges, om der kan  
 findes andre alternative afviklingssteder tættere på Fyn/Jylland.  
 Det behøver ikke at være en betingelse, at undervisning og  
 overnatning foregår under samme tag. 

 Udvalget drøftede sammensætningen af en arbejdsgruppe, som  
 bl.a. skal medvirke til at fastsætte rammer og indhold for arran- 
 gementet. På baggrund af erfaringer fra 2019 er det væsentligt,  
 at der foretages en grundig forventningsafstemning i forhold til  
 arbejdsgruppens og administrationens roller og ansvarsom- 
 råder. 
 UU ønsker jævnlig information om arbejdsgangen. 



 

 Beslutninger: 

 Administrationen indhenter tilbud fra andre mulige 
afviklingssteder, inden BHS placeres endeligt. 

 BN deltager i arbejdsgruppen som repræsentant for 
UU. Fra administrationen deltager Katrine Thoe Nielsen 
(KTN) og UJO i arbejdsgruppen. KTN er tovholder på 
arrangementet. 

 BN kontakter GHD med henblik på at finde en repræ-
sentant fra HRØ’s UU til arbejdsgruppen.  

 BN kontakter Heidi Zacho med henblik på at finde en 
repræsentant fra DHF’s børnefaggruppe til 
arbejdsgruppen. 

 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 2 Uddannelse af børne- og ungdomstrænere. 

 DBH havde på vegne af JHF’s UU foreslået, at coronaperioden  
 skulle anvendes til at lade nogle af udviklingskonsulenterne  
 foretage en revision af Træneruddannelsen (TRU) og havde  
 tidligere rundsendt en omfattende plan for dette baseret på en  
 tidligere debat i JHF’s UU. 

 BN konstaterede, at det ikke var realistisk at hjemsendte udvik- 
 lingskonsulenter skulle kaldes tilbage på arbejde for at løfte en  
 opgave, som ikke var grundigt behandlet i UU. 

 BN erindrede også om UU’s tidligere besluttede fire-års efter- 
 synscycklus. I henhold til den vil der først skulle kigges på TRU i  
 2021. 

 UJO efterspurgte data – f.eks. i form af kursistevalueringer – og  
 et mere evidensbaseret grundlag for eventuelle ændringer af  
 struktur og indhold. 

 UJO havde forud for mødet rundsendt data om kursusafvikling  
 de seneste to sæsoner, deltagermålgrupper m.m. med henblik  
 på at skabe et mere oplyst grundlag for drøftelserne. 
 OL ønskede data for hele perioden fra januar 2017 til d.d. 

 Selv om den store opdatering af TRU ikke skal iværksættes p.t.,  
 var der enighed om, at det var muligt at foretage forbedringer og  
 justeringer på den korte bane. 

 Der bør arbejdes hen mod en fælles, ensartet kursusevaluering,  
 hvor kursisterne kan give deres mening til kende ved kursusaf- 
 slutning. 

 Der bør – gennem dialog med instruktørgruppen – skabes større  
 forståelse for læringsfilosofien, de pædagogiske overvejelser og  
 anvendelsen af instruktørmaterialerne med henblik på en opkva- 
 lificering af dette centrale aspekt. 

 Der bør fortsat være fokus på en udredning af målgruppen og  
 på de valgte udbudsstrategier. 



 

  
Punkt 3 Uddannelse af elitetrænere. 

 Da hele kursusprogrammet 2020 er aflyst som følge af Covid19- 
 situationen kan der opstå uhensigtsmæssige flaskehalse i den  
 fremtidige kursusafvikling.  

 UU godkendte, at en ad-hoc arbejdsgruppe bestående af BN,  
 JV, OBA og UJO kigger på problemstillingen og forsøger at  
 opstille løsningsforslag. 
 
 
Punkt 4 Onlinekurser og e-læring. 

 I Covid19-perioden har FHF forsøgt sig med afvikling af træner- 
 kurser som webinarer. For at give UU et indblik i dette format  
 foreviste OBA en kort video med klip fra et afviklet webinar. 

 Der var i UU enighed om, at det er et spændende format og at  
 der er grønt lys til at køre videre med afprøvning af dette. Ad  
 den vej udnytter man ’vinduet’, hvor onlinekurser er den eneste  
 mulighed for opkvalificering af trænerne og får indsamlet værdi- 
 fulde erfaringer, som vil kunne anvendes også i en normaliseret  
 situation. 

 Disse erfaringer skal anvendes i en fremtidig debat om forskel- 
 lige former for afvikling af formelle kurser og inspirationskurser –  
 onlinekurser (webinarer), e-læring og tilstedeværelseskurser. 

 OBA forespurgte, om det kunne være muligt at uploade de  
 forskellige DHF-træningsvideoer, som findes på på YouTube, til  
 instruktørportalen på Idrættens e-læring. BN drøfter dette med  
 Lene Karsbæk. 

 Der var i UU enighed om, at det kunne være optimalt, hvis der  
 blev skabt mulighed for yderligere videoproduktion. På dette  
 område hænger DHF et stykke efter nogle af nabolandene. 

 Det blev også drøftet, om der skulle organiseres en DHF online- 
 kursusrække med nogle af vores toptrænere. 

 Et webinar ville også være en god kanal til informationer til træ- 
 nerne om ’den gode opstart’ efter corona-pausen 
 
 
Punkt 5 Kursusmarkedet. 

 Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
Punkt 6 Afvikling af UU-møder fremover. 

 BN luftede ganske kort sine tanker vedr. afvikling af UU-møder  
 fremover med de erkendelser, der var opstået i corona- 
 perioden. 



 

 Der blev erindret om, at en telefonisk dialog mellem BN og de  
 respektive UU-medlemmer i marts havde givet opbakning til  
 afvikling af det årlige uddannelsesmøde (Vejlemødet) igen i  
 2020. 
 
 
Punkt 7 Eventuelt. 

 Det blev aftalt, at der indkaldes til et ekstra UU-møde onsdag  
 den 10. juni. 
 
 
 
UJO 


