
 

 
Brøndby den 9. marts 2021 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 6 2020/2021 
 

Mandag d. 24. februar 2021, kl. 17.30-19.30 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Thomas 
Rich, Benny Nielsen, og Lene Karsbæk (referent) 
 
Afbud: Anders Fredsgård 

  
Dagsorden 
 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst.  

Godkendt  
 
2. Fokus 2021 fra faggrupper og udvalg 
 
Børnefaggruppen:  

- Få godt gang i Børnehåndbolden igen efter Coronanedlukning. 

- Udbrede/implementere Holdning-, Handlings-, Kommunikationsstrategien. 

- Evaluering af Nye Spilformer.  

- Børne Dialog forum for alle, internt, som har interesse/fokus på børn + 

administrationer. 

- Fokusgruppe for U13 årgangene.  

- Vedligeholdelse af koncepter, herunder Trille og Trolle håndbold, 

Totalhåndbold, Håndboldkaravanen og DHF Kortbane 

 

Ungefaggruppen (modtaget efterfølgende) 

- Genstart af ungdomshåndbolden efter Coronanedlukning 

- Udbrede/implementere DHF’s nye Holdnings-, Handlings og 

Kommunikations strategi.  

- Søge samarbejde med TU i forhold til tidstilsvarende opdatering af TU-

produktet 

- ”Drop den dårlige samvittighed” – Kampagne 

- ”Fra ungdomsspiller til foreningsmenneske” 

- DHFs samarbejde med Efterskolerne 

 

Seniorfaggruppen:  

- Træningsmaterialer til inspiration, som giver kvalitet i den udendørs 

håndboldtræning på enten sand, græs eller asfalt.  



 

- Lokalt overblik for hvor man kan træne udendørs fx strand, beach anlæg, 

græs anlæg, kunstgræs mm.  

- Kan kredsen eller lokalforbundet facilitere træninger eller alternative 

kampe på tværs af foreninger i mindre klynger af hold og foreninger 

eksempelvis beach handball, Five-a-side Håndbold eller fællestræninger. 

 

Uddannelsesudvalget: 

Forsøger at holde gang i uddannelsesbutikken. Fortsat fokus på 

onlinekurser – udbud, brug og efterspørgsel. Hvad er onlineformatet egnet 

til, hvad er det ikke egnet til? Digitale tilbud tilgængelige for vores trænere 

ud over onlinekurser. E-læring, e-bøger, BHS og inspirationsoplæg i 

webinarformat. Indstilling på brug af onlinekurser til bestyrelse leveres til 

bestyrelsesmøde den 12-13. marts. Og genoptage arbejdet med Ny 

videns- og uddannelsesstrategi i foråret 2021.  

 

Dommerudvalget: 

Stor bekymring i DU ift. frafald på dommere. Både nye unge og ældre 

erfarne. Ideer initiativer der kan fastholde:  

- Onlineundervisning og vidensdeling 

- Onlinenetværk 

Stadig fokus på rekruttering, og specifikt på ny sæson, hvor der bliver øget 

behov for dommere/vejledere på kortbane, som fra sommer spilles både af 

U9 og U11. 

 

Ønske fra DU at man er opmærksomme på i foreningerne og lokalt i kredse at få 

dommerne ud og dømme igen – beach, børnestævner, stævner på græs – stort 

ønske om at komme ud og dømme for at kunne vedligeholde færdigheder og 

motivation. 

 

Turneringsudvalget: 

Optaget af at træffe beslutning – alt efter hvad der bliver muligt – om 

turnering for indeværende sæson. Afventer pt. ekspertfaggruppens 

opdatering af anbefalinger og udmelding fra regering pr. 1/3. 

 
3. Årets håndboldforening 2021  
 
    Betina og Lene skal inden næste møde fremkomme med et forslag til model 
    Input fra BRUD modtages gerne, da vi ønsker at denne kåring skal være med 
    til at booste håndbolden og gerne uddeles hen over sommeren. 
     
    Heidi ønskede en afklaring af, hvorvidt denne kåring følger kalenderår eller 
    sæson. 
 
4. Punkter til dagsorden næste møde(r) 
       DIF-strategi, Handling-Holdningshæfte, Kommunikationspolitik v/KMB  
 
 
 



 

5. Datoer kommende møder 
31/3 og 28/4 

 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


