Brøndby den 29. januar 2021

Referat BRUD-møde nr. 5 2020/2021
Mandag d. 25. januar 2021, kl. 18.30-20.00 via Teams
Deltagere: Anders Fredsgård, Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho
Daugaard, Thomas Rich, Benny Nielsen, og Lene Karsbæk
Gæst: Martin Færch Andersen – punkt 4

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendt
2. Opsamling på punkter fra tidligere møder:
o U13
Udgangspunktet var et ønske om at tage bedst hånd om denne
målgruppe, da vi oplever at de med ændringen af årgangene
udviklingsmæssigt er en svær årgang at håndtere fordi der er stor forskel
fra piger og drenge og fra 12-13 årige (1. til 2. års), også hvad der tales
om/mentalt. Det er også i denne aldersgruppe at et større frafald starter.
Ydermere opleves en stor forskel i spillet fra U11 til U13.
U13 hører til hos børn i børnefaggruppen. Vi vil ift. denne gruppe gerne
understøtte at ”tage farten ud” og ikke presse på.
Vi vil gerne sætte et særligt fokus på dem, og udpege/invitere folk
(fokusgruppe) med særlig interesse, som brænder for og har kompetencer
for aldersgruppen.
Ann fra Børnefaggruppen har stor interesse for aldersgruppen og skal
sammen med et par eller 3 udpegede, følge udviklingen og udfordringerne
for denne aldersgruppe. Næste skridt er at spotte/udpege/invitere disse
ressourcepersoner og få dem koblet på børnefaggruppen.
HZD og Ann Rønne har opgaven i første omgang.
o

DIF-strategi
1. december blev DHF´s 5 spor – overordnet indhold og økonomi, som
skal tegne strategiaftalen med DIF for perioden 2022-2025, afleveret til
DIF. Materialet er til høring i januar i DIFs bestyrelse. Vi får i februar en
tilbagemelding på spor/indhold og økonomi fra DIF. Herefter skal vi i DHF
arbejde videre med at udfolde det specifikke indhold og indsatser under de
5 spor. Den endelig aftale skal afleveres senest 1. maj 2021

o

Handlings-/holdningsskriv status.
- 18.12.2020 Aflevering af første udgave
- Skrivefase og fortsættelse af interview

o

Høring i BRUD 24/2 – herefter evt. korrektioner og
godkendelse af BRUD
Godkendelse af bestyrelse 12-13/3
PR-strategi
Offentliggørelse

DHF-bestyrelsesmøder: næste møder 3/2, 12-13/3, 15/4, 12/5 og 12/6

3. Samarbejdsaftale med DGI Håndbold
o Anbefaling fra BRUD er, at der er fokus på, at vores tilbud skal
være attraktive, at de er i balance med foreningernes behov og i
tråd med den faglige viden, vi har i forhold til progression. Det
stiller krav til os alle i DHF og DGI Håndbold

4. Tilgang til kortbane-konceptet v/Thomas Rich
Ønske om input fra BRUD på hvilke forventninger, der er til
dommerne på det område.
Meget positivt at DU henvender sig til BRUD, og hermed også
børnefaggruppen for input. DU ønsker et særligt fokus på
kortbanen-konceptet, også set i perspektiv af at afviklingen af
kortbanekamp fremadrettet måske ikke kun kommer til at gælde
kun for U9 g U11, men potentielt bliver mere udbredt.
Der er udarbejdet et skriv: Introduktion til håndbold på kortbane
for U9, U10 og U11; Regler og vejledning riv – som er blevet til i
et samarbejde mellem DU, TU og BF.
DU vil gerne arbejde videre med at udvikle et mere
målrettet/skræddersyet uddannelsestilbud til dommere eller
vejledere, som gerne vil give sig i kast med opgaven og/eller
dommergerningen startende på kortbane. Herunder også have
et særligt fokus på hvad der er vigtigt fra et dommer/vejlederperspektiv ift. at kunne understøtte den gode oplevelse
hos både spillere, trænere og for denne aldersgruppe også
forældre.
Der var gode input hele vejen rundt fra BRUD og TR tager disse
med retur til DU – med det i mente også at inddrage BRUD, TU
og BF fortsat i udvikling af uddannelse og materiale
4. Aktuelt og i fokus fra udvalg og faggrupper
Mødet trak ud, så vi nåede dette punkt, havde vi kun tid til at få
en kort tilbagemelding fra TU og UU. DU havde været på under
punkt 3.
TU/AF: Alt lukket ned, afventer udmelding om opstart, snart til at
overveje et helt andet alternativ end turnering – udendørs,
kunst, beach.
Kommentar fra TF/UF: Vigtigt at klubberne får en tilkendegivelse
om hvor lang tids respeed på opstart. Der er ikke enighed om
hvor lang tid, der skal gå fra vi må gå i gang indendørs med et
forsamlingstal vi kan bruge, til igangsætning af turnering på
tværs af landet. Opfordres til at nå til enighed og tage afsæt i de
anbefalinger der blev udarbejdet af eksperter tilbage i sommers.

Vigtigste behov er fællesskab, måske tænke stævneform
(kræver dog et forholdsvist højt forsamlingstal). Lade fornuften
råde.
UU/BN: Indstilling on-linekurser på BM den 13. marts.
Genoptage arbejde med uddannelses- og videnssstrategi, i
gang med planlægning af THS, kursusplan udbudt med de
forbehold der skal tages og måtte være ift. de gældende
restriktioner.
-

Seniorfaggruppen: Vi havde Martin Færch Andersen på besøg
af en kort præsentation af et diabetes – håndboldfitnessprojekt –
”Håndbold-baseret træning til borgere med type 2 diabetes”, han
leder på UCN Ålborg

5. FOKUS for 2021 for BRUD – hvad vil vi i BRUD gerne sætte spot på i 2021
Input fra alle (dette punkt nåede vi ikke, men aftalte at booke
møde kun med dette punkt i uge 6)
6. Punkter til dagsorden næste møde(r)
- kommunikationspolitik v/Katrine Munch Bechgaard 24/2
7. Eventuelt
Opmærksomhed på SDU-rapport: ”Sundhed i at gå” – ændring i
idrætsvaner

8. Datoer kommende møder
8/2, 24/2, 31/3 og 28/4

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

