Brøndby d. 12. september 2019

DHF BRUD-møde 3/2019
Onsdag d. 11. september 2019, kl. 18.00 – 21.00
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Deltagere:
BRUD: Betina Lyng Bjerre (formand), Heidi Zacho, Tina Fensdal, Martin Færch og Morten Stig
Christensen
Gæster: Ove Leegaard, Anders Fredsgaard, Thomas Rich
Referent: Lars Brønserud

Agenda
Velkomst
Sager til drøftelse
1. Perioden uden udviklingschef
2. Ulige Årgange - status og spillerudvikling
3. Ulige Årgange - kommende evaluering (fortsættelse fra sidste møde)
4. Den fremadrettede proces for “Det gode håndboldmiljø vejledning” (arbejdstitel).
5. Håndboldskoler 2020
6. Breddeseminar
7. Info og koordinering mellem faggrupperne
Sager til orientering og beslutning
8. Eventuelt og næste møde

Referat
1. Perioden uden udviklingschef
MOC orienterede om den nye situation i Udviklingsafdelingen uden udviklingschef.
BLB orienterede om behovet for at skabe lidt luft til administrationen og faggrupperne
kommer til at skulle prioritere i forhold til de strategiske indsatser.
2. Ulige Årgange – status og spillerudvikling

Vi er lige ved at gå live med ulige årgange – stort set alle udvalg og faggrupper er involverede.
Der kommer rigtig mange henvendelser pt. til BLB og AF omkring den foranstående
sæsonstart. BLB og AF har ydet en kæmpe indsats indtil nu. Opfordring til at decentrale
enheder lokalt byder mere ind og tager ejerskab.

Vi skal i kontakt med de 3 Forbund for at sikre, at de er klædt på til dialogen. Vi skal sikre en
fælles retning i tolkninger og svar, men også i håndteringen og rollefordeling. Anders og Betina
har bolden.
3. Ulige Årgange – kommende evaluering (fortsættelse fra sidste møde).

- Der er behov for at få evalueret på de mange ændringer der er vedtaget i forbindelse med
indførelse at ulige årgange, nye spilformer og bolde samt de nye regler for spiludvikling og
dispensationer. Vi har foran os en 6 måneders testperiode, der planlagmæssigt skulle starte
om 2 uger.
Det er vigtigt, at BRUD er med i planlægningen af denne opsamling. Heidi/ Anders forventer, at
Børnefaggruppen og TU skal ud i hallerne, hvor der spilles Kortbane. Ligeledes skal fx,
Ekspertfaggruppen, Børnefaggruppen, oa. inddrages og høres ift. de indkomne resultater.
Udviklingsafdelingen bedes komme med et oplæg på en køreplan/tidsplan for, hvordan vi får
indsamlet og struktureret evalueringen. Udviklingsafdelingen skal varetage den metodefaglige
ramme før, under og efter. Hvad, hvem, hvornår skal der samles op og testes. Hvad vil det
kræve ressourcemæssigt? Hvem skal inddrages og med hvilke roller (observatører eller aktiv
medspiller)? Første udkast til plan sendes til BRUD på mail for kommentering. MOC har bolden
for denne igangsætning.
- Det er en udfordring, at de mange forskellige henvendelser kommer ind til mange forskellige
personer (BLB/ AF/ KTN/…). Derfor ønskes en fælles mailadresse fx ´nyespilformer@....dk` - og
hvor afsenderen modtager et autosvar (a la ”Tak for din henvendelse. Vi vil sikre, at din
henvendelse tilgår de rette personer, …”).
Der er udarbejdet bruttoliste over emner/temaer/udfordringer, som skal indgå.
4. Den fremadrettede proces for “Det gode håndboldmiljø vejledning” (arbejdstitel).

I juni 2019 bevilgede bestyrelsen penge til udarbejdelse af en vejledning i ´Det gode
håndboldmiljø´ (indeholder fx hvad vi forstår ved værdier og etik). Det er vigtigt, at denne
vejledning har grobund i og er forankret hos flere personer, for at skabe ´det gode
håndboldmiljø´.
Derfor inviteres en udvalgt intern gruppe og fagpersoner udefra til workshopdage (faciliteres
af en ekstern facilitator), med henblik på debat og at skabe fælles forståelse for en række
specifikke emner. Der er lavet en plan for hvem der inviteres (via Doodle), således alle
faggrupper bliver repræsenteret. Administrativt håndteres frembringelsen af vejledningen af
Anne Katrine Sand (når hun går på barsel, overtager Katrine Thoe Nielsen).
Når planen er udarbejdet danner den grundlaget for kommunikations afdelingens
efterfølgende kommunikationsstrategi.

5. Håndboldskoler 2020

Det blev besluttet at bakke op om udviklingsafdelingens ønsker til justeringer, da det er vigtigt
at fastholde høj markedsværdi i produktet.
6. Breddeseminar

Opbakning til forslaget om at ændre titel til ´Udviklingsseminar´.
Formål:
Målgruppe:
Indhold:

Op i helikopteren - bringe ny viden ind, og dermed styrke det fælles videns
niveau og forståelsen på tværs af politiske grupper og udvalg Børne faggruppe, Ungefaggruppe, Senior faggruppe, Uddannelsesudvalg,
Beach udvalg, Dommerudvalg, Talent udvalg
Brainstorm: Samfundstendenser, viden om målgrupper, hvad betyder det for
foreningernes udfordringer og hvilket krav stiller det til vores tiltage, ageren,
værdier-holdninger-etik-moral > hvordan får vi det ud at leve i hallerne/
faciliteter/ … osv.
Lørdag d. 4. januar 2020 – kl. 9.00-17.00?

Dato:
Forventningsafstemning:
At få mere viden og et bedre fælles værdimæssigt afsæt blandt politikere
7. Info og koordinering mellem faggrupperne

Udsat til næste møde, når der er nyt om fordeling af administrative ressourcer og bemanding.

Sager til orientering og beslutning
8. Eventuelt og næste møder

- Unge faggruppe: udfordret, grundet ønske om pause hos det jyske medlem og opsigelse fra
ansvarlig administrativ medarbejder. Der er behov for at styrke ungefaggruppen, hvis der skal
kunne rykkes på det.
- Børnefaggruppe: sætter ikke mange ting i gang nu. Faggruppens fokus bliver at komme ud i
hallerne og evaluere Ulige årgange. Desuden fokus på dommer delen.
- Senior faggruppe: ikke så meget lige nu. Afventer resultaterne fra de to praktikanter ift.
frafald af voksne. Desuden skal Malene Dahlgaard præsentere sit speciale.
- Uddannelses udvalg: spørgsmål vedr. BTU-instruktører og efterskoler. Håndteres i andet regi.
- Dommer udvalg: løbetesten lavet om til denne sæson, så man løber på langs af banen. Taget
rigtig godt imod især af de ældre dommere, da det skåner dommernes ben. Udvalgets arbejde
står i uddannelsens tegn – herunder ny beach-dommeruddannelse.
- Turneringsudvalg: der er gang i den – følg med på Facebook.
MOC:
- DIF har skrevet til formænd, at der ligger en hel del mio. kr. til uddeling i forskellige puljer:
Innovative vækst initiativer (14 mio.)

Tværgående samarbejder (10 mio.)
Eksisterende vækstinitiativer (10 mio.)
- EHF tilbyder, at vi kan sende 2 personer på et Goalcha kursus. Opfordring fra TF til at den ene
plads går til unge ansvarlige i administrationen.
- CUR afholder løbende Morgenmøder – på Skype. Gode til at få ny viden ind og gratis. Tjek
mere og tilmeld sig på CURs facebook side.
- Det nye initiativ fra Aalborg Kommune - Idrætsmødet – var et positivt bekendtskab. Særligt
konferencedelen med 650 deltagere og masser af faglige indlæg er et godt sted at netværke og
få nyeste viden om hvad der rær sig i idræts-Danmark. Desværre var der ikke mange deltagere
fra DHF (modsat DBU), så opfordring til håndbold politikere deltager næste år. Idrætsmødet er
fastlagt til d. 24. – 27. juni 2020.

Næste BRUD-møder:
- 26. november 2019
- 19. februar 2020
- 12. maj 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen
Betina Lyng Bjerre
Bredde- og udviklingsansvarlig

/

Morten Stig Christensen
DHF Generalsekretær

