Nyborg, den 7. oktober 2020

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 30. september 2020 kl. 17.30 – 21.00
på Scandic Hotel Odense
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou
Malmros (TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO).
Afbud fra Jakob Vestergaard (JV), som var blevet syg.

BN indledte med at byde LRL velkommen i udvalget som ny repræsentant for
FHF.

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Ny viden- og uddannelsesstrategi.
Arbejdet med den nye strategi skal genoptages. UU drøftede
forskellige perspektiver med henblik på at give BN og OL et
mandat at gå videre med i styregruppen.
Der var fuld enighed om, at uddannelsesarbejdet i DHF skal
være baseret på to stærke ben – et ’eliteben’ og et ’breddeben’.
UU erkender, at der på ’breddedelen’ er for store forskelle i
aktivitetsniveauet fra område til område. Der skal arbejdes på at
styrke dette både i forhold til manpower og kompetencer og
etableres den rette arbejds- og opgavefordeling mellem politikere, administration og udviklingskonsulenter.
DBH pegede desuden på, at fortsat er behov for at styrke
markedsføringen af uddannelsestilbuddene via nye værktøjer og
materialer både centralt og decentralt.
Mange af tankerne og tiltagene fra det tidligere strategiarbejde –
bl.a. ajourføringscyklussen – vil fortsat være relevante og
anvendelige. Ajourføringscyklussen trænger dog til at blive
opdateret.

Beslutning:
 BN giver styregruppen besked om, at UU er klar til at
genoptage strategiarbejdet.

Punkt 2

Kurser i corona-tiden.
BN redegjorde for baggrunden for og forløbet omkring aflysningen af tre DHF-kursusarrangementer, som skulle have været
afviklet i uge 41/42.
Der var fuld opbakning til beslutningen fra UU.
Der har tidligere været lagt op til, at to turneringsfrie weekender i
december også ville kunne anvendes som ’reserveweekender’
for kurser, som blev aflyst i foråret. Som situationen har udviklet
sig på det seneste, var der enighed om, at det ser anderledes
ud nu.
Gennemførelsen af den afsluttende weekend på Talenttræneruddannelsen er det mest presserende hængeparti. Der var
enighed om, at dette uddannelsesforløb skal afsluttes inden
udgangen af 2020. En kombination af online og regionale tilstedeværelsesarrangementer kan ende med at blive løsningen.
Planlægningen af det ’almindelige’ kursusprogram for 2021
fortsætter.
Der vil kvartalsvist blive taget stilling til, hvad det er muligt at
gennemføre og om det eventuelt vil være muligt at udbyde
erstatningskurser for f.eks. aflyste divisionstrænermoduler, hvor
der nu opleves flaskehalse. Måske kan der findes potentielle
kursusterminer omkring vinterferien.
I forhold til den lokale kursusafvikling kunne der være et potentiale i foreningskurser. Der var i UU enighed om at fremme
denne tanke og at arbejde for at bidrage til en økonomisk
gunstig ordning for foreningerne i forhold til dette.
Der skal i forbindelse med den lokale kursusafvikling fortsat
være fokus på eventuelle lokale corona-hotspots jf. den tidligere
udsendte corona-protokol.
Der arbejdes lokalt flere steder med online-kurser med afsæt i
UU’s tidligere beslutning om at forlænge afprøvningsperioden
for dette frem til den 31. december 2020.
JHF forsøger sig med en ny online-afviklingsform på et internt
pilotkursus den 6. oktober.
På den lidt længere bane bør DHF fra centralt hold overveje,
hvilken online-løsning forbundet skal arbejde med i fremtiden.
Beslutninger:
 DHF afvikler ikke tilstedeværelseskurser med
overnatning i den resterende del af 2020. Den
afsluttende weekend på Talenttræneruddannelsen kan




Punkt 3

blive en undtagelse, hvis forholdene i december tillader
det.
Der vil i november blive taget stilling til, om ovennævnte skal forlænges til også at gælde for 1. kvartal af
2021.
For at fremme afviklingen af foreningskurser i coronatiden vil UU søge om et tilskud på kr. 100t. fra de klausulerede midler til at subsidiere foreningernes pris for
denne type kursus.
UU ønsker, at der kan ydes tilskud til fem kurser pr.
lokal enhed (HRØ dog 10). Tilskuddene gives til
afvikling af grundmodulet på Børnetræneruddannelsen
(BTU) eller et af de korte moduler på Træneruddannelsen (TRU).

Prioritering af indsatser og arbejdsområder.
Coronapandemien med lockdown og hjemsendelse af medarbejdere har betydet, at en række udviklings- og vedligeholdelsesopgaver er blevet stillet i bero eller udsat. Da der ikke er
ressourcer til at arbejde med alle de ønskede opgaver på
samme tid, var der behov for at foretage en ny prioritering.
Der blev samtidigt lagt op til en drøftelse af udvalgsmedlemmernes roller og ansvar i relation til disse opgaver. Dette blev
kort drøftet, men tiden rakte ikke til, at der kunne foretages en
konklusion.
Beslutninger:
 UU ønsker, at der prioriteres ressourcer til at i gangsætte et projektarbejde med henblik på udviklingen af
en version 2 af håndboldens ATK, da den oprindelige
udgave nu har ti år på bagen.
 Det er desuden UU’s ønske, at der arbejdes videre med
de påtænkte tiltag i forhold til materialer rettet til
instruktørerne samt kompetenceudvikling og kvalitetssikring på instruktørområdet.
 Det overlades til ad-hoc-gruppen med ansvar for elitetræneruddannelsen at foretage prioriteringen af de
tiltag, som allerede er besluttet på dette område.

Punkt 4

Uddannelsesmødet (Vejlemødet).
UU drøftede, om der var emner og problemstillinger, som var så
nødvendige at få behandlet her og nu, at mødet skulle gennemføres på trods af corona-situationen.
Beslutning:
 UU besluttede, at det var mest ansvarligt at aflyse
mødet i betragtning af de aktuelle anbefalinger og
restriktioner.

Det skal vurderes, om mødet i stedet kan afvikles i
foråret 2021.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Nuværende og kommende aktiviteter.
BTU-arbejdsgruppen har afholdt statusmøde. Mødet har afstedkommet en række spørgsmål, som UU bedes tage stilling til.
Spørgsmålene rundsendes til UU til kommentering.
Forbundets Covid19 Task Force har besluttet, at årets Børnehåndbold Symposium aflyses. BN redegjorde kort for processen.
Katrine Thoe Nielsen (KTN) har foreslået, at der som erstatning
afholdes et ’online seminar’. KTN har nedfældet nogle tanker om
dette, som rundsendes til UU med henblik på godkendelse/respons.
Datoerne for afvikling af eksamen for Master Coach-holdet
2019/20 er nu fastsat til lørdag den 21. november og lørdag den
5. december.

Punkt 6

Orientering.
Intet at referere.

Punkt 7

Eventuelt.
Intet at referere.

UJO

