
 

  
 
 
 
 
 
 

 Brøndby, den 9. november 2022 

  
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Mandag den 7. november 2022 kl. 19.30 – 20.30 
på MS Teams 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ole Damgaard (OD), Dennis Byskov 
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou 
Malmros (TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 

Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat af UU-mødet den 26. oktober. 

Der var ingen kommentarer til referatet. 

 Beslutning: 

• Referatet blev godkendt. 
 
Punkt 2 Økonomi. 

OD og UJO orienterede fra et arbejdsgruppemøde, som blev 
afholdt i Skanderborg den 3. november. Gruppen havde 
arbejdet med en ny model for Diplomtrænerkurset ud fra nogle 
forudsætninger om at kunne skabe mulighed for at optage flere 
kursister, forbedre økonomien i kurset og opnå større differen-
tiering i kursusformen mellem Testkurset og Diplomtræner-
kurset.  
De foreløbige planer blev præsenteret for UU. Ved at reducere 
omfanget af overnattende medier kan der skabes en langt bedre 
økonomi i kurset. Det samme tiltag forventes at kunne anvendes 
på divisionstrænermodulet ’Pædagogik, Planlægning og Mål-
vogtertræner’, som også er ved at blive opdateret.  

UJO fremlagde et budget for elitetrænerkurserne for 2023, som 
var baseret på ovenstående. Dette budget lever op til de 



 

sædvanlige økonomiske rammer for driften af kurserne. 
Der er kalkuleret med en mindre stigning i deltagerprisen på alle 
kurser. Det blev diskuteret, om priserne eventuelt skulle hæves 
yderligere eller om der var en god signalværdi i, at kursusprisen 
ikke kommer op i et leje, hvor det vil kunne blive en barriere for 
deltagelsen.  
I step 2 (frem mod 2024) kan der eventuelt kigges på, om 
omkostningerne på divisionstrænermodulerne også kan 
reduceres. 

OD gjorde opmærksom på, at der ligger et stort arbejde hos 
uddannelsesadministrationen i forhold til at konstruere en helt ny 
model for Diplomtrænerkurset. 

 Beslutninger: 

• UU godkendte det forelagte budget for driften af 
elitetrænerkurserne i 2023. BN informerer opad i 
systemet. 

• UU besluttede samtidigt at der skal arbejdes videre 
med de fremlagte tanker om et nyt Diplomtræner-
kursus. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 3 Nuværende og kommende aktiviteter. 

DHF har et samarbejde med Parasport Danmark om håndbold 
for udviklingshæmmede (16+), som fungerer under betegnelsen 
Special Olympics håndbold. 
Herigennem er opstået en idé om at organisere et inspirations-
kursus tre steder i landet for trænere for denne særlige mål-
gruppe. 
Andreas Kronborg (AK) har udarbejdet et forslag til rammer og 
indhold for dette kursus, som vil blive afviklet i starten af 2023. 
Opgaverne vil primært blive varetaget af AK og Parasport 
Danmarks administration. DHF’s administration vil kun skulle 
varetage opgaver i mindre omfang. 

Der var i UU fuld opbakning til idéen.  

UJO kunne oplyse, at forhandlingerne om betalingen til 
Idrættens Hus i forbindelse med Børnehåndbold Symposiet 
endnu ikke var helt lukket. 

 
 
Punkt 4 Orientering. 

LRL kunne fortælle, at man i FHF diskuterede, om det var 
hensigtsmæssigt, at man anvendte instruktører, som samtidigt 
var aktive i andre organisationer. 
Det blev konstateret, at det er en praksis, som har været 
anvendt i mange år, hvor DHF-instruktører også har undervist 
for fx KFUM og DGI.  



 

Det var en generel holdning, at det væsentligste er, at 
instruktørerne i deres formidling er loyale over for DHF’s 
holdninger og værdier og er tro mod kursets rammer og indhold. 

DBH refererede kort fra et møde i BRUD, hvor uddannelses-
strategien havde været til behandling. DBH kunne fortælle, at 
der havde været en række kommentarer til strategien. Der er 
bl.a. en vis bekymring over timingen og tidsperspektivet i 
relation til strukturarbejdet. 
Der er frist for at indgive høringssvar i slutningen af uge 45. 

DBH finder fortsat fejl i de data, som indgår i uddannelses-
strategien. Det er bekymrende, da de danner udgangspunkt for 
den opstillede forretningsmodel. 
OD var overrasket over at høre, at tallene ikke er faktuelt 
korrekte. 
DBH konstaterede også, at der ikke helt er klarhed over, om 
uddannelsesområdet fremover skal tilstræbe at være 
udgiftsneutralt eller om det skal betragtes som en investering, 
som dermed godt må koste penge. 

De mange uafklarede spørgsmål gør, at UU vurderer, at det kan 
blive vanskeligt at have en indstilling klar til bestyrelsen til 
december, som det ellers var planen. 

DBH nævnte kort arbejdet med kortlægning af Trille Trolle-
instruktører, som der også er forskellige holdninger til. TT-
instruktørerne vil i første omgang blive registreret i Hånd@. 
 

Punkt 5 Eventuelt. 

Det blev oplyst, at næste UU-møde – den 30. november – 
holdes i Odense eller Middelfart. 

 
 
UJO 
 

 
 


