Nyborg, den 3. januar 2022

Referat af møde i DHF’s UU
Onsdag den 15. december 2021 kl. 17.00 – 21.00
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Torben Schou
Malmros (TSM), Henrik G. Larson (HGL) og Ulrik Jørgensen
(UJO).
Forhåndsafbud fra Jakob Vestergaard (JV) og Lise Rosenfeldt
Laursen (LRL)
Afbud fra Dennis Byskov Hansen (DBH), som blev involveret i et
færdselsuheld på vej til mødet.

Dagsorden
Punkt 0

Ny kontaktperson til bestyrelsen.
HGL præsenterede sig selv som ny kontaktperson for UU til
bestyrelsen. HGL mener, at uddannelse er særdeles vigtigt –
ikke mindst set i lyset af corona-situationen, hvor en af de
alvorlige konsekvenser har været at mange trænere og
dommere er faldet fra.
HGL refererede kort fra det aktuelle arbejde i bestyrelsen og
specifikt om strukturarbejdet, hvor der er etableret fire nye
arbejdsgrupper.
UU bad HGL om at redegøre for bestyrelsens beslutning om at
iværksætte en omfattende undersøgelse af forbundets uddannelses-setup samt baggrunden for denne beslutning.
UU undrede sig over, at en indstilling vedr. onlineuddannelse
kunne resultere i en sådan beslutning.
Dette affødte en længere drøftelse, og konklusionen på denne
blev, at UU går konstruktivt ind i arbejdet med en stærk
forventning om at blive involveret.

Sager til beslutning
Punkt 1

Samarbejde og kommunikation i UU.
Pga. afbud fra flere udvalgsmedlemmer blev punktet udsat til
næste møde.

Punkt 2

Uddannelsesstrategi.
Med den forestående undersøgelse af forbundets uddannelsessetup in mente vurderede UU, at det var vanskeligt at arbejde
videre med forskellige indsatspunkter i uddannelsesstrategien.
Det blev dog vurderet, at der – uanset undersøgelsens konklusioner – også i fremtiden vil være brug for kompetente instruktører. Derfor vil der kunne arbejdes videre på dette område.
Status i forhold til onlineuddannelse blev drøftet. Der har været
afholdt et møde mellem DHF’s administrative ledelse og
Academy4Coach.
Beslutninger:
• UJO fremlægger et oplæg til fremtidige perspektiver for
instruktørkorpset på næste møde i UU.
• HGL følger op på status i forhold til onlineuddannelse.

Punkt 3

Samarbejde med de decentrale enheder.
Som opfølgning på en tidligere beslutning blev det præciseret, at
uddannelsesfolk fra de decentrale enheder skal inviteres til et
mødearrangement i foråret 2022.
På mødet vil det være oplagt at beskæftige sig med instruktørkorpset – evt. med input fra DBU.
Beslutning:
• Der inviteres til uddannelsesmøde lørdag den 26. marts
i forbindelse med herrernes pokal Final 4 i Boxen i
Herning.

Punkt 4

Børnetræneruddannelse.
UJO refererede fra et møde i den arbejdsgruppe, som varetager
arbejdet med Børnetræneruddannelsen (BTU). Pga. corona
samt andre prioriterede arbejdsopgaver har arbejdet i en
periode været sat i bero. Nu er det genoptaget.
I første omgang vil der blive taget fat på produktion af supplerende øvelsesvideoer. Når der herefter er arbejdsmæssige
ressourcer til det, vil der blive kigget på nogle supplerende elæringselementer.

Der er tidligere bevilget midler til finansiering af disse opgaver.
Det samme gælder et supervisionsprogram for BTU-instruktører.
Arbejdsgruppen er samtidigt ved at indsamle data på uddannede og aktive BTU-instruktører med henblik på at afdække
behovet for uddannelse af yderligere instruktører.
Beslutning:
• UJO fremsender oversigt over de udestående
leverancer i relation til BTU til udvalget.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Børnehåndbold Symposium.
UJO fremlagde kort status i forhold til Børnehåndbold Symposiet, som afvikles i Brøndby den 14.-15. januar.
Red.: Pga. corona-situationen blev det efterfølgende besluttet at
udsætte symposiet.

Punkt 6

Elitetræneruddannelsen.
BN, JV og UJO har afholdt arbejdsmøde i uge 49.
Kursusplanen for 2022 er fastlagt og rundsendes til UU.
Der bliver kigget på en optimering af Testkursus del 2 og Diplomtrænerkurset, så disse kurser i højere grad kommer til at
supplere hinanden.
Forberedelserne af et kommende Master Coach-uddannelsesforløb er i gang. UJO har holdt en række møder med centrale
undervisere.
De første aftaler med undervisere til årets Tophåndbold Symposium er på plads.

Punkt 7

Orientering.
a. Fra formanden
BN konstaterede, at han – set i bakspejlet – skulle have taget
orlov fra UU pga. de massive problemer, der i efteråret har
været på hans arbejdsplads og som han i kraft af sin funktion
som arbejdsmiljørepræsentant har været dybt involveret i.
b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
TSM kunne fortælle, at der i HRØ’s UU havde været fokus på
dommeruddannelsen, hvor udvalget måtte tage over pga. Lars
Hagenaus sygdom.
Der havde bl.a. været afholdt et positivt møde med dommerinstruktørerne.
c. Fra udviklingsafdelingen
UJO kunne oplyse, at der er et ønske om at afvikle en workshop

om vidensgrundlaget i forbindelse med et kommende UU-møde.
UU ser frem til dette.

Punkt 8

Eventuelt.
Næste UU-møde – oprindeligt fastsat til onsdag den 5. januar –
udskydes, da det ikke giver mening at holde to møder så tæt på
hinanden.

UJO

