
 

 
Brøndby den 5. november 2020 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 3 2020/2021 
 

Mandag d. 2. november 2020, kl. 19.15-21.00 via Teams 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgård, Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho 
Daugaard, Lars Hagenau (substitut for Thomas Rich), Lene Karsbæk og Zille 
Aagaard Ulfeldt (deltog tom. punkt 2) 
Afbud: Benny Nielsen og Thomas Rich 

  
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst.  
Godkendt  
 
2. Workshop DIF-Strategiaftale 2022-2025 
Alle medlemmer havde forud for mødet modtaget et oplæg omkring arbejdet med 
DIF-strategi 2022-2025 og var blevet bedt om at komme med input til mulige spor 
for strategien. 
Alle input blev gennemgået og diskuteret.  
 

- Fortsat fokus på rekruttering og rekrutteringsindsatser på børn 
- Uddannelse – fokus på BTU og TRU og nye digitale muligheder 
- Unge – fastholdelse herunder udvikling af kampproduktet (rammen for 

vores kerneprodukt) 
- Hylde de frivillige 
- Digitalisering – forbedring af muligheder for direkte kommunikation til 

målgrupper 
- Fokus på dem vi har i håndbolden, dem som bliver til trods for corona 
- Rekruttering af nye dommere (og vigtigheden af deres rolle og motivation 

– en del af holdet) 
- Foreningsudvikling – skabe et stabilt fundament i vores foreninger samt 

sikre at vores trænerne er klædt på til at være gode ambassadører. 
 

Zille Aagaard Ulfeldt og Lene Karsbæk tager inputs med i det videre 
strategiarbejde, hvor det skal indsnævres hvilke hovedoverskrifter de strategiske 
indsatser skal have. Betina Lyng Bjerre er politisk ansvarlig. 
 
3. Nyt fra faggrupper og udvalg  
BF v/HZD: BHS aflyst i normalt set-up, afløses af et digitalt BHS som med afsæt i 
de temaer, som oprindeligt blev tænkt ind i BHS fastholdes – bare i et digitalt 
format/afvikling. 
Orientering om opstart af et Børnedialogforum – forum for vidensdeling, 
erfaringsudveksling og refleksion på vores indsatser for målgruppen børn. Som 
udgangspunkt tænkt som en forum, hvor ansatte og politikere, som har interesse 



 

og arbejder med børn kan deltage. Børnedialogforum er et initiativ, som 
faggruppe børn er afsender på. 
 
UF v/TF: Afholdt et godt opstartsmøde i ungefaggruppen den 19/11, hvor der blev 
budt velkommen til nye medlemmer, opgaver/indsatser – herunder 
efterskoleindsatsen, håndbold i studiebyer, ungesymposium, seminar 
kampproduktblev rundet og ”fordelt”.  
Refleksion på ulige årgang og efterskole, som godt kunne tænkes løftet i UF og 
BRUD – har vi opnået det vi ville? Kan denne sæson med særlige restriktioner 
danne grundlag for en konklusion eller alene ”delmåling”.  
 
SF – input hertil blev givet at BLB: Der er nu fuld faggruppe, med 3 
repræsentanter fra distriktsforbund (Kenneth Sig (JHF). Heinrich Papke (HRØ) og 
Ninna Hansen (FHF)) og to repræsentanter udpeget af DHF(Jørgen Agger 
Pedersen og Martin Færch Andersen). Ser frem til opstartsmøde, som der vil blive 
indkaldt til i nærmeste fremtid af Anna Katrine Sand, som er administrativ faglig 
sekretær for gruppen.  
DU v/Lars Hagenau: Et velfungerende udvalg med mange kompetencer, godt 
samarbejde og god kemi. 
 
TU v/Anders Fredsgård: Kort status på afvikling af turnering, mange udfordringer 
som skubber mange kampe til sidst på første halvdel af sæsonen, hvor der 
forventes et meget presset program. Imødeser (drøftelse) problemstilling med 
afvikling af U17 og U19 DM, da lokalforbundene ikke har et tidsmæssigt 
koordineret kampprogram i foråret. TU håber på en normal sæsonstart på sæson 
21/22, spr. fra BLB: arbejder man i TU med en plan B, C eller mere, hvis nu det 
ikke skulle gå som forventet, og vi må starte endnu en sæson op i coronaens 
skygge? Har man fokus på vigtigheden af ensartethed i hele DK/DHF? 
BF/HZD: Opmærksomhed på vores kunders bekymring for deltagelse og hvad der 
er vigtigt i vores tilbud under Corona. 
Forskellig regelfortolkning på spiludvikling – løftes på TU-møde i foråret. 
Bekymring fra UF/TF ift. U17 og U19 ift. de nuværende regler om 
op/nedrykning/låsning af spillere, når seniorturnering er på hold – påvirkning helt 
ned i U13-15-rækken.  
 
4. Punkter til dagsorden næste møde 19/11  
 - U13, debat om hvilken faggruppe denne årgang hører til. 
 - Opfølgning på DIF-strategi 2022-2025 
 - Handling-holdning status 
 - Opfølgning fra bestyrelsesmøde 13-14/11 
 
5. Eventuelt 
Lene undersøger muligheden for at vi flytter næste BRUD-møde frem til 17/11, kl.  
17.00 – ok fra alle til stede, opfølgning med Thomas Rich og Benny Nielsen 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


