
 

  
 
 
 
 
 

 Brøndby, 20. november 2019 

  
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Mandag den 11. november 2019 kl. 17.30 – 21.00 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov  
 Hansen (DBH), Ole Bruun Andersen (OBA), Gitte Hornstrup  
 Dahl (GHD) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 Jan Kampman (JK) fra FU deltog som gæst. 

 Afbud fra Jakob Vestergaard. 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnetræneruddannelsen (BTU). 

 UU gennemgik et forslag til ansøgning om støtte fra foreningen  
 til step 2 i implementeringen af Børnetræneruddannelsen (BTU).  
 Forslaget indeholder tre delelementer, som alle blev behandlet  
 grundigt. 

 Det blev overvejet, om instruktørarbejdet kunne opkvalificeres  
 og kvalitetssikres på anden måde end gennem supervision. Der  
 var dog generel opbakning til idéen om supervisioner. 

 Et andet element i forslaget gjaldt udbredelsen af grundmodulet.  
 UU bakkede op om intentionen, men ikke modellen med prisre- 
 duktion. I stedet anbefaler udvalget, at der sættes ind med en  
 generel øget konsulentindsats samt øget markedsføring – f.eks.  
 en kampagne a la ’Håndboldens hverdagshelt’ med henblik på  
 at øge kendskabet til BTU. 

 I den sammenhæng blev det bemærket, at den kommunika- 
 tionskampagne, som kom ud i september, ikke blev anvendt, da  
 de lokale administrationer på tidspunktet var hængt op af andre  
 opgaver og ikke var klar til at modtage det. Derfor anbefales det,  
 at materialet genudsendes. 



 

 Desuden bør alle UU-medlemmer advokere for, at der lokalt  
 afsættes flere konsulenttimer til uddannelsesarbejde.  

 Ansøgningens tredje delelement, udbygning af øvelsesbanken,  
 var der bred opbakning til.  

 UU samlede op på erfaringer fra den første periode af imple- 
 menteringen.  

 DBH konstaterede, at App.-delen kommer til at fylde meget på  
 grundmodulet og at det bør gøres nemmere at linke til eksiste- 
 rende øvelser. 

 Det blev desuden bemærket, at en case om forældre går hen  
 over hovedet på de yngste deltagere. 

 GHD kunne fortælle, at man i HRØ var ved at planlægge kur- 
 susudbuddet for foråret 2020. Man vil gerne involvere konsu- 
 lenterne yderligere og man ønsker fortsat at sætte mere fokus  
 på markedsføringen. 

 OBA oplyste, at man på Fyn har afviklet to grundmoduler og et  
 par overbygningsmoduler. Man satser desuden på nogle forløb i  
 udvalgte klubber. 

 Der afvikles to instruktørkurser i Jylland i uge 47 og der er tid- 
 ligere afviklet yderligere instruktørkurser med deltagelse af  
 efterskolelærere. 

 Beslutninger: 

 GHD sammenfatter et forslag til en ramme for arbejdet 
med supervision af instruktørerne. 

 UU overlader det til Katrine Thoe Nielsen at bearbejde 
ansøgningen ud fra input fra udvalget, som leveres af 
GHD (jf. ovenstående) og UJO.  

 Den bearbejdede ansøgning skal tilgå UU til kommen-
tering og godkendelse senest den 29. november. 

 UU besluttede, at alle input med henblik på videreud-
vikling og forbedring af materialet, skal sendes direkte 
til Katrine Thoe Nielsen. 

  
 
Punkt 2 Ungtræner Camp. 

 Med afsæt i de senere års store succes med den årlige Ung- 
 træner Camp (UTC) havde udviklingsafdelingen foreslået, at der  
 afvikles to årlige UTC fra 2020. 

 Der var i udvalget forskellige holdninger til forslaget, som blev  
 debatteret grundigt. GHD gav udtryk for, at man i HRØ vil lade  
 sig inspirere af UTC for at se, om der er noget i de aktuelle  
 lokale tilbud til unge trænere, som med fordel kan justeres. 

 Beslutning: 

 UU besluttede, at der fortsat kun skal afvikles en årlig 
Ungtræner Camp, da det vurderes at vi med yderligere 



 

et arrangement vil komme til at konkurrere for meget 
med os selv. 

 
 
 
Punkt 3 Habilitet og interessekonflikter. 

 OBA har taget de første skridt i etableringen af et firma, som  
 kommer til at udbyde online-uddannelse inden for idrættens  
 verden. OBA ønskede at høre udvalget, om dette ville kunne  
 medføre en interessekonflikt, som ville betyde, at han måtte  
 trække sig fra udvalget. 

 UU behandlede spørgsmålet uden deltagelse af OBA. 

 I samme ombæring drøftede udvalget om man kunne være aktiv  
 som instruktør og/eller politiker i andre organisationer og samti- 
 digt også i DHF. 

 Beslutninger: 

 UU vurderede, at OBA’s nye firma snarere bør betrag-
tes som en samarbejdspartner end en konkurrent og så 
ingen problemer i OBA’s fortsatte medlemskab af ud-
valget. UU forbeholder sig dog ret til at tage dette 
spørgsmål op igen, hvis forretningen udvikler sig i en 
anden retning. 

 UU vurderede ligeledes, at det fortsat skulle være 
muligt at ’dobbeltjobbe’ f.eks. som instruktør i DHF og 
andre organisationer. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
 
Punkt 4 Børnehåndbold Symposium. 

 Med omkring 150 deltagerne blev Børnehåndbold Symposiet et  
 tilløbsstykke. Der blev gennemført en fin markedsføringskam- 
 pagne via de sociale medier (Facebook), hvor især et vidoklip  
 med Johan Zanotti nåede stor udbredelse. 

 Flere UU-medlemmer havde været til stede på symposiet og de  
 kunne være især berette om deres oplevelser. 
 Særligt et enkelt indlæg gav anledning til nogle kommentarer.  

 Generelt var det dog opfattelsen, at der havde været mange  
 gode indlæg på et vellykket symposium. 

 På næste UU-møde skal der kigges på deltagerevalueringerne. 
 
 
Punkt 5 Orientering. 

a. Fra formanden 
BN Fandt det beklageligt, at der endnu engang havde været 



 

avisartikler om en landstræners manglende forståelse for at 
skulle uddanne sig. Dette har bl.a. bevirket, at to DHF-instruk-
tører har bedt om orlov, da de ikke finder, at det fra DHF’s side i 
tilstrækkelig grad bliver signaleret, at uddannelse er vigtigt. 
BN omtalte en problemstilling, hvor enkelte kursister er kommet i 
klemme i forhold til at kunne komme videre i kursusrækken, som 
følge af en kursusaflysning i maj måned. FU har i den 
forbindelse åbnet for muligheden for at søge om en ekstra-
bevilling, så økonomi ikke skal være årsag til aflysninger. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DHB kunne fortælle, at JHF har planer om at afvikle events i 
forbindelse med herrernes pokal Final 4 samt Dame EM i 
december 2020. 
Jørgen Larsen er udpeget som ny UU-formand i kreds 4. 
I Jylland ser man mange aflysninger af TRU-moduler – dog ikke 
i kreds 1. DBH vurderer derfor, at der kunne være behov for 
hjælp mht. markedsføring. 
GHD oplever også udfordringer med TRU i HRØ, hvor man har 
drøftet om målgruppen er for smal. 
HRØ afvikler den 18. november en temaaften om fastholdelse af 
ungdomsspillere med 37 tilmeldte deltagere.  
Ifølge OBA er det også svært at opnå tilslutning til TRU-kurserne 
på Fyn. 
FHF har fokus på at skabe en kultur omkring instruktørerne ved 
både at kræve lidt mere af dem, men også give dem lidt mere. 
FHF satser desuden på en målrettet indsats i nogle udvalgte 
foreninger, som tilbydes BTU-moduler samt supervision. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. 

 
 
Punkt 6 Elitetræneruddannelse. 

 Punktet blev udsat. 

 
 
Punkt 7 Kommunikation og markedsføring. 

 Punktet blev udsat. 

 
 
Punkt 8 Skandinavisk uddannelsesmøde. 

 Punktet blev udsat. 

 
 
Punkt 9 Økonomi. 

 Punktet blev udsat. 

 
 



 

Punkt 10 Eventuelt. 

 Det planlagte BRUD-træf den 4. januar er udsat. 

 DHF’s repræsentantskabsmøde er udsat til den 20. juni 2020. 

 UU har et klart ønske om en opnormering af de administrative  
 ressourcer til uddannelse. 

 UU afsatte den 3. december som ’reservedato’ for et eventuelt  
 ekstra udvalgsmøde. 

  
 
UJO 


