Brøndby, den 30. januar 2019

Referat af møde i DHF’s UU
Mandag den 21. januar 2019 kl. 16.00 – 18.30
i Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning
Deltagere:

Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard (JV), Dennis Byskov
Hansen (DBH) Joakim Pedersen (JP), Gitte Hornstrup Dahl
(GHD) og Ulrik Jørgensen (UJO).
Afbud fra Benny Nielsen (BN) pga. sygdom.

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Børnetræneruddannelsen (BTU).
Arbejdsgruppen, som skal foretage det faglige ajourføringsarbejde var samlet til arbejdsdag i Brøndby den 3. januar.
Det foreløbige arbejde blev præsenteret på et møde mellem UU
og børnefaggruppen den 16. januar.
UU udtrykte betænkelighed ved, om den fremlagte model for
den nye udgave af uddannelsen kan være så tidskrævende at
udarbejde, at den ikke vil være klar til brug ved sæsonstarten
2019-20.
Da dette er en vigtig præmis for UU, ønsker udvalget en mere
dybtgående præsentation af oplægget – inkl. omkostningsberegninger.
UU konstaterede desuden, at der er opstået uro om udvalgets
beslutning vedr. ajourføringen af BTU. OL/BN er i gang med at
håndtere dette.
Udvalget understregede, at en succesfuld implementering af en
ny BTU i høj grad vil afhænge af, om der sker den nødvendige
udvikling af faciliteter på web og app.

Det er desuden væsentligt, at de lokale UU allerede nu
begynder at forberede sig på, at den nye udgave af BTU – med
et fast start-/basismodul – vil kræve en anden tilgang til udbud af
BTU-kurser, end det har været tilfældet de seneste mange år.
Beslutning:
 GHD kontakter Katrine Thoe Nielsen med henblik på at
få arrangeret et møde, hvor de specifikke planer for den
nye BTU præsenteres for styregruppen

Punkt 2

Opfølgning på møde med børnefaggruppen.
Der blev kort refereret fra mødet med børnefaggruppen den 16.
januar, da ikke alle UU-medlemmer deltog i dette møde.
Der var hele vejen rundt enighed om, at det havde været et godt
og konstruktivt møde, som gav en god afklaring af de fælles
indsatser, som delstrategierne for de to fagområder lægger op
til.
Der var fra børnefaggruppens side opbakning til UU’s rammeplan for ajourføring af børnetræneruddannelsen.
Behandlingen af tankerne om licens/certificering eller blåstempling af miljøerne og arbejdet med trænerne indenfor børnehåndbold viste også, at der er stor enighed om, at dette skal prioriteres, men at det kræver grundige drøftelser

Punkt 3

Børnehåndbold Symposium 2019.
Udvalget drøftede rammerne for det kommende symposium.
Der var opbakning til synspunktet om, at indholdet gerne måtte
være lidt mere håndbold og lidt mindre ’moral’.
Det blev diskuteret, hvad man kunne gøre for at opnå større
deltagelse fra den primære målgruppe. En mulighed kunne
være i større omfang at ’prikke’ relevante deltagere. Det blev
også berørt, om man eventuelt skulle indføre tiltag med henblik
på at begrænse optagelsen af deltagere, som reelt set ikke var
en del af målgruppen.
Beslutninger:
 Børnehåndbold Symposiet 2019 placeres et sted i
Jylland og afvikles den 1.-2. november.
 BN og DBH indgår i arbejdsgruppen, som sammen med
administrationen skal planlægge arrangementet.
Desuden inviteres børnefaggruppen til at være
repræsenteret i gruppen.

Punkt 4

Master Coach uddannelsesforløb 2019-20.
Det er planlagt, at et nyt MC uddannelsesforløb skal i gangsættes sidst på foråret 2019. BN og UJO har derfor kontaktet en
række potentielle deltagere for at afklare deres interesse.
Der er derfor ingen garanti for, at der kan samles et antal
deltagere, som sikrer den fornødne faglige/pædagogiske
kvalitet, lige som økonomien kan blive udfordret, hvis holdet ikke
er tilstrækkeligt stort.
Beslutninger:
 Det blev besluttet, at MC uddannelsesforløbet udbydes
som planlagt. Hvis antallet af ansøgere er lavere end
hensigtsmæssigt, tager UU sagen op til den tid.
 JV indgår i arbejdsgruppen sammen med BN og UJO.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Elitetræneruddannelsen – årets kurser.
UJO orienterede om arbejdet med årets kursusprogram.
Invitationerne er tæt på at blive udsendt.
Det har været vanskeligere end tidligere at få placeret kurserne,
da flere af de sædvanlige kursussteder har vist sig at være
bookede i flere af maj-weekenderne. Forslag til andre kursussteder blev bragt i spil. UJO arbejder videre med disse.

Punkt 6

Revision af kursusmateriale til Divisionstrænerkursus.
Arbejdet med at opdatere kursusmaterialet til ’Angrebstræning’
og ’Forsvarstræning’ på Divisionstrænerkurset er godt i gang.
Der har netop været afholdt et møde mellem forfatteren og
udvalgte instruktører, som gav feedback på det foreløbige
materiale. Skriveprocessen intensiveres i februar.
BN havde ønsket en drøftelse af materiale/indhold på nogle af
de øvrige moduler. Da BN var fraværende blev dette udsat til
næste møde.

Punkt 7

Tophåndbold Symposium.
UJO præsenterede de foreløbige tanker i forhold til programmet.
Både udvalgte UU-medlemmer, sportschefen og en række
instruktører har været inviteret til at komme med input.
Der arbejdes nu videre med disse input og forskellige underviseremner kontaktes.
Det er tanken, at arrangementet lanceres i løbet af februar.

Punkt 8

Flere kvindelige (elite)trænere.
Mængden af kvindelige trænere på eliteniveau (og semieliteniveau) er fortsat begrænset. Der er i UU enighed om, at det
kunne være gavnligt for håndbolden, hvis der skete en udvikling
på dette område.
UU drøftede årsagssammenhænge og tidligere indsatser.
På det skandinaviske uddannelsesmøde i september gav såvel
NOR som SWE udtryk for, at de stod med samme udfordring og
fra norsk side blev det foreslået, at de skandinaviske lande samarbejdede om fælles tiltag og aktiviteter.
En eventuel indsats kan prioriteres på forskellige niveauer. GHD
udarbejder et oplæg med henblik på yderligere behandling på
kommende møde.

Punkt 9

Orientering
a. Fra formanden
OL bad på foranledning af BN udvalgsmedlemmerne om at
begynde at overveje, om de også er mulige UU-medlemmer
efter juni måneds repræsentantskabsmøde.
b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU
DBH orienterede om et godt TRU-instruktørkursus i Hobro i
december. Han opfordrede til at nogle af de centrale pointer i
forhold til instruktørarbejdet blev lagt ind i instruktørmaterialet,
så tidligere uddannede instruktører kunne få dem genopfrisket.
JHF’ UU ser gerne, at Vejlemøderne bevares i en eller anden
form. Det kunne evt. også være i en fagligt bredere udgave. OL
bringer dette med til BRUD.
JHF kreds 6 organiserer et EBT-beachstævne i Billund primo
juni. Det er tænkeligt, at der kobles uddannelsesaktiviteter på.
Der arbejdes fortsat på at få tilført yderligere administrative
ressourcer til uddannelsesområdet i JHF.
JHF havde 230 deltagere til VM-uddannelsesevent i Lind. Det
var en god og sjov oplevelse, da alt bare kørte.
I forbindelse med Final 4-pokalstævnet i Herning i marts vil JHF
forsøge at gentage succesen med kurser (BTU og TRU) og
kamp.
GDH kunne fortælle, at man i HRØ p.t. overvejer krav og
kriterier i forhold til at være en del af instruktørkorpset.
HRØ’s UU har også etableret et tilbud til trænere om at få
udarbejdet uddannelsesplaner.
Der arbejdes også med tiltag med henblik med at optimere
præsentationen af uddannelsestilbuddene på web.
c. Fra udviklingsafdelingen
UJO orienterede om et velafviklet fælles tysk-dansk VM-trænersymposium i München primo januar.
Scandinavian Congress in Handball Medicine and Science i

Brøndby 30/11-1/12 blev også en succes med masser af roser
til både program og praktisk afvikling.
Punkt 10

Eventuelt
Intet at referere.

UJO

