Brøndby den 7. maj 2021

Referat BRUD-møde nr. 8 2020/2021
Onsdag den 28. april, kl. 17.30-19.30 via Teams
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Anders Fredsgård, Tina Fensdal, Heidi Zacho
Daugaard, Thomas Rich, Benny Nielsen og Lene Karsbæk (referent), Anna
Katrine Sand (gæst)

Dagsorden
Sager til orientering/drøftelse:
1. Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendt
2. Videns-/holdningskatalog – refleksioner og input fra BRUD v/AKS
Det er første politiske runde på teksten. BRUD har været en del af interviewprocessen.
Landsholdsafdelingen, udviklingsafdelingen og kommunikationsafdelingen har været en
del af at udforme teksten og indholdet.
Opgaven for BRUD:
Læs tekst med opmærksomhed på hvor:
1) I kan være uenige.
2) vi modsiger os selv.
3) vi ikke underbygger vores holdninger godt nok.
4) hvis der mangler viden eller emner.
Tilbagemelding fra BRUD:
Generelt
Tilfredshed med form og indhold. En opmærksomhed på at det skal formidles bevidst
både hen over året og til forskellige målgrupper, da ikke alle har lyst eller mulighed for at
sætte sig ind i et dokument af dette omfang. BRUD udtrykker en enighed om, at der er og
har været et behov for et fælles grundlag i DHF.
Relativ alderseffekt
1.A Det er vigtigt, at vi får skrevet mere klare anbefalinger ind i forhold til, at træner,
forældre og foreningsledere skal passe på de mindste børn og unge i årgangene. Her
tænkes særlig på de børn, som er født i 4. kvartal, og på første årsspillerne, når vi
begynder på dobbeltårgange fra U11-U19.
1.B Der skal tilføjes en klar anbefaling om de ældste i årgangene altså 1. og 2. kvartal.
Det drejer sig om, at de børn og unge der er tidligst udviklet, kan risikere at blive placeret
på en fast plads fx bagud og derfor ikke få de samme muligheder for at udvikle deres
motorik og færdigheder.
2. Der skal skrives en midlertidig anbefaling ind omkring de børn og unge fra U11-U19,
som nu for tredje sæson i træk kommer til at være første års på grund af indføringen af
Nye spilformer. Styregruppen for Nye spilformer kommer til at anbefale, at man indfører

stævner på enkeltårgange op gennem ungdomsårgangene. Da de yngste spillere givetvis
ikke vil få de afgørende kampminutter i den ordinære turnering. Der skal også tages hånd
om disse årgange rundt om i klubbernes træningsmiljøer.
3. BRUD ønsker et ekstra kvalitetstjek af data og konklusioner hos Claus Hansen i forhold
til de tilgængelige data og undersøgelse om RAE, som tidligere er bevilget af DHF via
BRUD.
4. Kan vi gøre anbefalingerne om træning og niveaudeling mere klare? Lige nu er der en
flertydighed.
Overvejelser om formidling
1. Kan man trække essensen ud af videns- og holdningsgrundlaget og eksempelvis lave
de ”20 håndbold bud”.
2. En diskussion bør startes om, hvordan vi bruger Videns- og holdningsgrundlaget i vores
daglige virke i hele Dansk Håndbold Forbund både administrativt og i udvalg.
3. En flot udgave på tryk vil være et ønske.
4. Formidlingen til alle målgrupper skal sættes i system

3. Status fra faggrupper og udvalg
UU/BN: Arbejdes på strategipapir for uddannelse i DHF. Ønske om fokus
på trænergerningen (kommunikation). Øget fokus af TRU – for få på
uddannelse. Kurser afvikles efter ”Plan A”. Arbejdes på indstilling til hvad
vi gør med onlineplatformen ift. kurser i DHF.
BN stiller sig uforstående overfor bemærkning i seneste referat fra
udvalget fra Proff. Håndbold, pkt. 8, Orientering fra formand, hvor der står:
” I DHF drøftes indledningsvis hvorvidt de øverste Elitetræneruddannelser
skal tages ud af DHF’s uddannelsesudvalg og overgå i regi af Prof.
Udvalget”.
DU/TR: Fokus på genopstart. Snart bruges dommere til træningskampe,
efterskoler og sommerturnering. Opmærksomhed på at huske
dommerne/DU i de udmeldinger der kommer overordnet set fra DHF og
TU.
TU/AF: Annullering af sæson, arbejder pt med juridisk afklaring på
hvordan turnering skal afsluttes. Kan evt. være udfordringer med at
annulleres sæsonen.
Små ændringer til den kommende sæson – fx ønske om at lette
kalenderen for U17.
Problematik med hvordan man håndterer trænere, der udvandrer med
hold.
Kval aflyst i JHF, mens FHF og HRØ fortsat afvikler niveaustævner inden
turneringsstart.
UF/TF: Ikke afholdt faggruppemøde siden sidst. Svært at samle folk til
møder i faggruppen. Vigtigt at de ressourcepersoner man vælger der skal
repræsentere målgrupper og geografi, også har det fornødne overskud og
mulighed for at deltage i mødeaktivitet.
BF/HZD: Ikke afholdt faggruppemøde siden sidst. Dog afholdt møde i
Dialogforum for Børnehåndbold, hvor der var fokus på børnebeach og
afvikling børnestævner i zoner.

4. Punkter til dagsorden næste møde(r)
Kommunikationspolitik v/KMB

5. Datoer kommende møder
Ingen møder i kalenderen, aftales på mail
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

