
 

 
Brøndby den 13. oktober 2020 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 2 2020/2021 
 

Tirsdag d. 29. september 2020, kl. 19.00-20.30 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Anders Fredsgaard, Tina Fensdal, Heidi 
Zacho Daugaard, Thomas Rich, Lene Karsbæk (referent) 
Afbud: Benny Nielsen 

 
Dagsorden 
 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
1. Referat fra sidst:  

Ingen bemærkninger 
 
2. Årets håndboldforening – status: 

Forening valgt, i gang med at koordinere overrækkelse hos 
foreningen i forbindelse med bestyrelsesmøde, koordineres med 
BRUD/Betina og Tress – gøre begivenheden/fejringen så festlig 
som muligt for foreningen. 
 

3. Task-force Covid 19 – opdatering v/Anders: 
Godt i gang, masser af henvendelser ift. opstart og corona-
protokol. Hotline i DHF bruges af alle – både foreninger og 
forbund, kollegaer, politikere mv. Anders leverer super god 
support og service. Kontorerne sender relevante spørgsmål 
videre. 
Orientering fra Betina fra samarbejde om fælles 
udmelding/fodslag med DGI Håndbold, sendt intern mail ud til 
orientering fra Betina til lokale adm, politikere, central adm., 
konsulenter mv. 
 

4. Opdatering ift. Efterskolesamarbejdet: 
Tovholder på efterskoleindsatsen, som ligger, som en indsats 
under ungefaggruppen er Jeppe Behrendt Bendtsen, så hvis der 
måtte være spørgsmål eller uklarheder, så tag fat i Jeppe. 
Status – ros fra TU v/AF, dem som har lavet puljer har gjort et 
stort stykke arbejde, med at få matchet efterskolerne både med 
hinanden og niveau.  Vil gerne evaluere evt. efter halv sæson 
på: tilmeldte hold, afholdte/”solgte” dommer- og 
uddannelseskurser – status på BRUD-mødet 21/1-2021.  
Udestående: Opdatering af efterskolefolder til foreningerne ift. at 
få spillerne retur (løftes af UF og udviklingsafdeling). Der 
iværksættes derfor en indsats op til jul, hvor der skal udarbejdes 



 

folder og indsamles data/information på 
efterskolehåndboldspillerne.  
Målet er, at vi på den side af nytår er klar til at sende materiale 
(folder) og information/data ud til foreningerne på de spillere, vi 
gerne skulle have retur som aktive håndboldspillere til 
foreningen efter deres efterskoleophold. 
 

5. Status nye spilformer: 
Genstartsmøde 10/9 for ekspertfaggruppen 
Bliver pt. arbejdet på en speaket præsentation til udsendelse ift. 
at tydeliggøre opgave, involvering, som også påtænkes at 
lægges på hjemmesiden til info for alle interesserede.  
Input fra Børnefaggruppen på observationsprotokol, som skal 
udarbejdes af Maja Pilgaard, bl.a. at kigge på hvad vi tænkte 
den gang vi iværksatte nye spilformer om vi også har opnået 
det.   
 

6. Ny strategiaftale DIF 2022-2025, præsentation af procesplan  
Adm./politisk ansvarlig for proces: Lene Karsbæk og Betina 
Lyng Bjerre 
Tovholder adm.: udviklingsafd. v/ Zille Aagaard Ulfeldt 
24/8: Opstartsmøde mellem DHF og DIF (Betina, Morten, Lene, 
Søren Simonsen og Lotte Buchert) Forventningsafstemning. 
Interessante mulige fokusområder fra DIF:  
• Den videre drift og implementering af ’Five-a-side’ 
• LykkeLiga (den videre drift) 
• Get2sport  
• Træneruddannelse ud til trænerne 
Pt. afholdt intro til arbejdet i udviklingsafdeling 11/9 og 24/9 
drøftelse af mulige spor/indsatser med afsæt i spor i nuværende 
aftale, forretningsstrategi og delstrategier, samt nuværende 
opgaveportefølje. 
24/9: Drøftelse af mulige spor også i adm. ledergruppe – Morten 
Henriksen, Morten Stig Christensen, Per Lauritsen og Lene 
Karsbæk. 
29/9: Intro til opgaven i BRUD 
2/11: Input fra/involvering af BRUD om valg af spor 
5/11: Input fra udviklingskonsulenter ifm udviklingstræf 
13-14/1: Opsamling fra ”arbejdsgrupper” og input fra Bestyrelse 
1/12 Indsendelse af strategiske spor til DIFs forbundskonsulent 
Januar 2021: DIFs bestyrelse behandler de indsendte 
beskrivelser 
Februar-april 2021: Udfoldelse af indhold i de valgte spor med 
involvering af adm, faggrupper, fagudvalg, BRUD, decentrale 
enheder og bestyrelse 
 

7. Nyt fra faggrupper og udvalg 
SF: Stadig ingen rep. fra JHF eller formand for faggruppen.  
UF v/TF: Afholder 1. møde 19/10,  

 



 

BF: Afholdt møde 28/9 – Input til kampobservationsprotokol til 
evaluering på Nye Spilformer – kortbanespillet:  
• Er kampene den rette længde for de forskellige aldersgrupper? 
• Er der forsat spilformer, hvor vi ser passive spillere? 
• Hvordan ændrer spillet sig i de forskellige spilformer (har vi en 
ønsket progression) 
• Har vi forsat spilformer med lang transporttid? 
• Kan vi se en mindre specialisering på pladserne (eks. 
målvogterpladsen) i børnehåndbold? 
• Hvordan ser det ud med uprovokerede tekniske fejl? Og 
aktioner der lykkes? 
• Er børnene glade?  
• Har børnene fået ”sved på panden”?  
BHS aflyst i oprindelig tænkt form – opbakning fra BF til det. 
Input til hvad vi gør med BHS virtuelt. Fællesmøde ml. BF og 
DHF UU ift. indhold på virtuelt BHS. 
DU: Koordinering ift. tidsplan fra TU til DU, startet fornuftigt op. 
Gr. 2 dommere (dømmer U15) skulle for første gang løbetestes 
på landsplan – er kørt allerede i HRØ, men er kommet fornuftigt 
i gang. Dommerudvalget udvidet midlertidigt med et medlem – 
Martin Gjeding – til rekruttering af dommere 
 

8. Genkig på kommissorium for faggrupper og BRUD. 
Forventningsafstemning ift. arbejds- og kompetencefordeling 
mellem politiker og ansatte mv. 
Vi nåede ikke dette punkt, blev enige om at der i første omgang 
skulle gives en skriftlig feedback, og så kommer punktet på et af 
de næstkommende BRUD-møder. 

 
9. U13 – børn/unge? v/HZD 

Debat om hvor U13 hører til – børne- eller ungefaggruppen? 
Skyder punktet til næste møde, hvor debatten i BRUD sammen 
med relevante politiske udvalg (fx UU, EU, TU omv.) og 
faggrupper, skal tage afsæt i refleksionsspørgsmål (afsæt i ATK, 
Handling/Holdning, viden om aldersgruppen) ift. at få placeret 
U13 årgangen i den ”rigtigt” faggruppe. 

 
10. Mødekalender: 

Møder afholdes på teams indtil andet aftales.  
Næste møder 2/11-20, 19/11-20, 20/1-21, 24/2-21, 31/3-21 og 
28/4-21 

 
11. Evt: 

Tina Fensdal deltager på vegne af DHF i en arbejdsgruppe 
(gruppe 2), som skal sætte retning for realiseringen af DIFs 
politiske program.   
På Årsmødet i DIF i juni blev DIF’s nye Politiske Program 
godkendt af alle specialforbundene. Det Politiske Program 
sætter nogle ambitiøse mål for udviklingen af idrætten inden for 
særligt tre områder: 
1. DIF skal være verdens bedste sted at være frivillig 



 

2. DIF skal være Danmarks vigtigste organisation for børn 
3. DIF skal tage ansvar og mindske idrættens klima- og 
miljøaftryk 
Arbejdsgruppens primære opgave er at understøtte visionerne 
og intentionerne i det politiske program inden for børne- og 
ungeområdet. Arbejdsgruppen skal sikre, at DIFs holdninger når 
ud til de rette aktører i forenings Danmark. Den skal foreslå 
tidssvarende tiltag og metoder til at formidle holdningerne, enten 
direkte og/eller via specialforbundene- så idrætskulturen i børne- 
og ungemiljøerne ændres fra at være en præstationskultur til at 
blive en udviklingskultur, der hvor dette ikke er tilfældet i dag. 
Arbejdsgruppen vil have et særligt fokus på gode idrætsmiljøer 
for børn og unge. Herunder vil udvalget fokusere på de voksnes 
rolle (”den kompetente voksne”) i foreningslivet, herunder både 
trænerrollen og forældrerollen. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


