Brøndby den 17. november 2020

Referat BRUD-møde nr. 3 2020/2021
Tirsdag d. 17. november 2020, kl. 17.00-19.00 via Teams
Deltagere: Anders Fredsgård, Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho
Daugaard, Thomas Rich, Benny Nielsen og Lene Karsbæk

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendt
2. U13, debat om hvilken faggruppe denne årgang hører til.
Udgangspunktet er et ønske om at tage bedst hånd om denne målgruppe, da vi
oplever at de med ændringen af årgangene udviklingsmæssigt er en svær årgang
at håndtere fordi der er stor forskel fra piger og drenge og fra 12-13 årige (1. til 2.
års), også hvad der tales om/mentalt. BLB/signalet er vi ift. denne gruppe gerne
vil ”tage farten ud” og ikke presse på. TF/oplevelsen ude i klubberne er at de er
endt i en form for mellemposition – og det er også her et større frafald starter. Stor
forskel i spillet fra U11 til U13. U13 hører til hos børn i børnefaggruppen. Vi vil
gerne sætte et særligt fokus på dem, og udpege folk (fokusgruppe) med særlig
interesse, som brænder for og har kompetencer for aldersgruppen. Ann fra
Børnefaggruppen har stor interesse for aldersgruppen og skal sammen med et
par eller 3 udpegede, følge udviklingen og udfordringerne for denne aldersgruppe.
BRUD ser gerne at ressourcepersoner udpeges snarest og kobles på
børnefaggruppen. BLB tager kontakten til de tre distriktsformænd og forelægger
dem forslaget, og beder dem melde tilbage med emner.
3. Opfølgning på DIF-strategi
-

Udvikling af kampprodukt og turneringsprodukt, som følger udviklingen af
spil og rammer for medlemmer i alle aldre og niveau
Uddannelse til alle i et 360 graders perspektiv
Styrk foreningen - flere stærke håndboldforeninger
Flere børn i trygge og udviklende miljøer – flere børn, som bliver i
håndbolden
Flere unge, der fortsætter eller starter
Seniorer – motion i fællesskab
Socialt ansvar og strategiske partnerskaber mhp. udbredelse af håndbold
og flere idrætsaktive

Proces herfra er at DHF skal vælge retning på strategispor som skal afleveres til
DIF 1. december.

4. Handlings-/holdningsskriv status
Primo november indgået aftale med ekstern skribent, der skal tilpasse
vidensgrundlaget i henhold til synopsis og efter denne projektplan:
•

•

November
o Samle indhold
o Interview m/Flemming "Tuborg" Larsen, Bo Tolstrup, Betina Lyng
Bjerre, Morten Henriksen, Søren Østergaard, Louise Kamuk, Lars
Møller, evt. ekstra samtalepersoner og evt. norsk input
o 27.11.2020 Kort afstemningsmøde
December/januar
o 18.12.2020 Aflevering af første udgave, kort afstemningsmøde og
aftale om de videre skridt i januar
o Høring BRUD – herefter evt. korrektioner og godkendelse BRUD
o Godkendelse bestyrelse
o PR-strategi
o Offentliggørelse

5. Opfølgning fra bestyrelsesmøde 13-14/11
Status fra stående udvalg fredag, alm. bestyrelsesmøde lørdag, punkter af
interesse for BRUD:
- Holdfællesskaber
- håndbold i studiebyerne
- kommunikationspolitik
BRUD vil gerne invitere kommunikationschef Katrine Munch Bechgaard til
at præsentere kommunikationspolitikken på et af de næstkommende møder.
6. Nyt fra udvalg og faggrupper
DU/TR: Alt andet end business as usual
tilført DU en ressource i Martin
Gjeding, som skal drive rekrutteringsprojekt – rekruttering af nye dommere og
fastholdelse af de dommere vi har. Uddannelse kører godt. Spr. fra BLB: Kunne
vores højtrangerende dommere i denne coronatid bruges i supervisionsøjemed ift.
vores unge og nyere dommere. Ungdomskampe bliver normalt brugt til udvikling,
DU gerne opfordre til at der lokalt kommer endnu mere fokus på udvikling. DU har
bevilliget penge til udvikling. EVT.en fælles indstilling fra DU/BRUD med dette
fokus.
UU/BN: Program klar for næste års kurser for elitedelen. Online-kurser her
fortsættes samarbejdet med A4C til 1. februar 21, hvorefter samarbejdet og
forsøget skal evalueres, og der skal udarbejdes en indstilling til bestyrelsen.
Udarbejdes kommissorium for uddannelsesstrategiarbejdet fra 1. marts 21
TU/AF: Klar med en plan, hvis der må spilles seniorhåndbold fra 22/11. Hvis ikke
afholdes nyt møde i TU 23/11. Bagud med afvikling af ungdomskampe, svært at
få det til at køre. Vigtigt at holde fast i at vi får spillet det som er muligt og glade
for det som lykkes at afvikle. Ikke afklaret hvordan det ender med U17 og U19
DM. Dispenseret for låsning af spillere i egen årgang, hvilket har været positivt for
mange, men også negative tilbagemeldinger.
UF/TF: Ikke afholdt møde siden sidste BRUD, men i gang med efterskolefolder/indsats. Og vil gerne kvittere TU for at have dispenseret for reglerne omkring at
skulle spilles fri.

BF/HZD: Orientering om at børnefaggruppen starter et nyt initiativ op, dialogforum
for børn. Invitation lige på trapperne. Et forum for alle der arbejder med
målgruppen børn – adm. ansatte og politikere ikke kun BUU men også gerne folk
fra DU og TU, som arbejder med målgruppen. Det er et møde som er rammesat
til at vare 1 time, og vi er spændte på, hvor mange som finder det interessant at
deltage.
Børnehåndboldsymposium – afvikles i år/start 21 i et digitalt format –
onlineplatform, og arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på indhold og
forløb.

7. Punkter til dagsorden næste møde(r)
Kommunikationspolitik

8. Eventuelt
Næste møde ekstra, aftalt til 16/12 kl. 17.00

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

