Brøndby den 15. marts 2022

Referat BRUD-møde nr. 3 2021/2022
Tirsdag 22. februar 2022, kl. 17.30-19.00 via Teams
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard og Lene Karsbæk
(referent)
Afbud: Benny Nielsen, Troels Hansen og Thomas Rich

Dagsorden
Orientering/drøftelse:
1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
2. Håndboldskoler 2021 og Håndboldkaravanen 2021, tidligere udsendt
evalueringsmateriale, evt. spørgsmål og bemærkninger.
Generelt er det positivt med så mange skoler - private som DHF Håndboldskoler.
BRUD er dog bekymret for, at der ikke vil være et tilstrækkeligt antal i fremtiden til
at opretholde muligheden for at skabe og udvikle et kvalitetskoncept, hvis
tendensen med flere/stigning i antal private skoler fortsætter på sigt.
DHF bruger mange ressourcer det faglige indhold, derfor blev det drøftet, hvilke
indsatser, der bør arbejdes med.
BLB: Bekymring over nedgang i DHF Håndboldskoler og fremgang i private. Hvad
er det der gør at nogle foreninger gør det selv, andre holder op og nogle ikke giver
sig i kast med det? Genbesøge/udvikle på DHF-koncept, hvor BRUD/faggrupper,
DHF og foreninger inddrages/bidrager.
TF: Oplevelsen i KBH er at der er flere børn, som gerne vil på håndboldskole end
der er pladser til. Hvordan får vi løftet/får vi foreningerne til at løfte opgaven, så
endnu flere børn, får mulighed for at komme på håndboldskoler og få denne
fantastiske oplevelse?
3. ”Hvad arbejder konsulenterne med, nationale og lokale indsatser, prioritering og
involvering”, orientering fra adm.
BRUD blev introduceret til proces for plan, prioritering og fordeling af
konsulenternes arbejdsbudget på de nationale og lokale indsatser.
De nationale indsatser er:
- Håndboldkaravanen
- Trille og Trolle
- Håndboldskoler

-

Håndbold i skolen
Motionshåndbold
Håndboldens dag
Foreningsudvikling
Foreningsnetværk
Faciliteter – herunder kortbane
Spilformer og vidensgrundlag: Rigtig, sjov håndbold

De lokale indsatser er forskellige men særligt fire områder træder frem her:
- Træneruddannelse
- Beach Handball: rekruttering, planlægning, afvikling mv.
- Foreningsbesøg og -rådgivning
- Support af lokale bestyrelser og udvalg
4. Nyt fra faggrupper og udvalg
DU/TR: Materiale til kortbanedommeruddannelsen er kigget endeligt igennem og
mangler blot de sidste få tilføjelser før det er færdigt og klart til at blive sendt ud.
DHF Kommunikation involveres for at få deres bud på, hvordan det distribueres
bedst og mest muligt effektivt. Materialet skal ud at leve lokalt, og BDU bakker op
og opfordrer til netop dette via den lokale dommerledelse, når det frigives.
Nye spilleregler til den kommende sæson, som skal implementeres. Jørn Møller
står for regellæring og -fortolkning, og Troels Hansen har tilbudt at tage teten på
at få kigget ind i, hvilke af de nye regler, som evt. også skal gælde i
breddehåndbolden. Derudover lægger TH op til, at en arbejdsgruppe skal kigge på
en sanering af alle spilleregler inkl. særregler i børne-/ungdomshåndbold, så det
sikres, at de er så simple og praktiske som muligt for spillets parter.
UU/BN: Fra UU kan vi meddele, at vi har et godt samarbejde med
Udviklingsafdelingen. I alle forhold i livet handler det om at give og tage. Vi er
måske ikke altid enige, men vi har altid respekt for hinandens arbejde.
Det er med stor glæde, at UU kan fortælle at sommerens kurser er dækket med
medier fra talentafdelingen. Tak for velvillighed og godt samarbejde.
BF/HZD: HZD er stille og roligt på banen igen. Parløb ml. BLB og HZD ift. opgaver
og møder i faggruppen.
UF/TF: Næste møde den 24. februar 2022, hvor vidensdag på turnering er på
dagsordenen.
SF/BLB: Generelt oplever faggruppen ikke, at seneste nedlukning har betydet så
stort et tab af medlemmer, som frygtet og som ved den forrige nedlukning.
Ninna deltager fra SF i udvælgelsen af Årets Håndboldforening.

Behov for genstart af seniorhåndbolden. Opfordring fra faggruppen til at
lokalforbund og kredse tilbyder sommeraktiviteter/stævner på græs, sand og
indendørs for målgruppen.
Forslag fra faggruppen:
•

Ungsenior-stævne i forsommeren (ude, inde og evt. sand) a la
skolehåndbold for gymnasiehold være en ide? Måske en hel weekend.
Ikke krav om at tilhøre klub men også kunne samle venner og tage med.

•

U23 række for klubber, som sidder med et reserveligahold være en vej at
gå?

Beslutning:
5. Årets Håndboldforening 2022, godkendelse af aktivitetsbeskrivelse og valg af
tema for 2022
• Aktivitetsbeskrivelse godkendt
• Tema (er) – foreninger som lykkes med:
o Rekruttering af trænere og ledere
o Implementering af Nye Spilformer
o Arbejder med Rigtig, sjov håndbold
6. Håndboldens Dag 2022/2023, godkendelse af aktivitetsbeskrivelse og anbefaling
til dato for afvikling
• Aktivitetsbeskrivelse godkendt
• Anbefaling fra BRUD er at Håndboldens Dag afvikles lørdag den 7. januar
2023
BRUD henstiller til at der holdes turneringsfri denne lørdag over hele landet.
Opfordring til at dommerne også bliver synlige/er deltagende i et perspektiv, der
giver mening for dem. Drøftede om rekruttering af dommere, skulle være et
tema/emne. Det er en mulighed, opfordringen fra BRUD var at det ikke skulle
erstatte en særlig rekrutteringsindsats overfor nye dommere, som måske skulle
have en særlig/egen event.
7. Evt.
TF: Opfordring til aktivt bruge Outlook til at lægge reservationer på større/vigtige
begivenheder ind i DHF-organisationen fx på Håndboldens Dag.
8. Næste møde
19. april 2022
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

