
 

  
 
 
 
 

 Nyborg, den 16. marts 2021 

  
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17.00 – 19.00 
Online 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov  
 Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL) deltog i pkt. 1,  
 Torben Schou Malmros (TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO). 
 Fra bestyrelsen deltog Jan Kampman (JK). 

  Forhåndsafbud fra Jakob Vestergaard (JV). 

 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Uddannelsen i corona-tiden. 

 UJO orienterede kort om planlægningen af årets kursusprogram  
 på Elitetræneruddannelsen. Trods den aktuelle nedlukning var  
 der fortsat opbakning fra UU til at fortsætte arbejdet.  
 Til de første kurser (Testkursus – del 1 medio april) arbejdes der  
 ud fra flere mulige scenarier i forhold til afvikling. 

 Et stort opmærksomhedspunkt vil være medierne og deres  
 mulighed for at få trænet tilstrækkeligt forud for en medielejr.  

 TSM kunne fortælle, at HRØ nu har opnået de først erfaringer  
 med afvikling af online-kurser på Børnetræneruddannelsen  
 (BTU) og Træneruddannelsen (TRU). TSM konstaterede, at det  
 fungerer og at det er bedre end ingenting, men også at der er  
 meget envejskommunikation, som kan gøre det svært at opret- 
 holde interessen. 

 DBH orienterede om de jyske aktiviteter. Der havde været  
 enkelte udfordringer under et webinar med Martin Albertsen, da  
 han benyttede en Mac-PC. 

 TRU-modul ’Fysisk træning’ med Søren Fisker (SF) afvikles for  
 tredje gang. Formen udvikles fra gang til gang 



 

 Det er aftalt med Morten Juul (MJ), at han gennemgår sine  
 erfaringer fra HRØ med en gruppe af JHF-instruktører, så de  
 klædes på til at afvikle BTU-moduler online. Aftalen omfatter  
 også, at MJ er instruktør på et BTU-modul i JHF-regi. 

 Et TRU-online-kursus – ’Trænerrollen – er i støbeskeen. Det  
 tænkes afviklet på to gange tre timer med ’lektier’ mellem de to  
 dele. 

 Udfordringerne med tilstrækkeligt, relevant videomateriale til  
 brug under de praktiske dele på kurserne blev drøftet. 

 UU kiggede frem på perspektiverne i forbindelse med genåb- 
 ningen. Den tidligere besluttede plan med et boost af forenings- 
 kurser blev igen sat til debat. 

 DBH vurderede, at der vil være så stor ’sult’ efter uddannelse, at  
 den tidligere plan ikke er tilstrækkelig. 

 LRL foreslog, at der måske kunne etableres en form for konkur- 
 rence, hvor man kunne vinde foreningskurser. 

 TSM pegede på, at situationen måske kunne være sådan, at det  
 var relevant at finde nye måder at tænke kurser på. 

 JK slog fast, at hvis UU havde et ønske om at opnå finansiering  
 fra de klausulerede midler, var det nødvendigt, at tanker og for- 
 slag var meget konkrete og at der blev lavet et godt forarbejde. 

 OL mente, at UU burde skrues op for ambitionerne med henblik  
 på en kick-start af kursusaktiviteterne. Det kunne eventuelt være  
 som en ’uddannelsens dag eller uge’. 

 Det blev konstateret, at jo større indsats man ønskede des  
 bedre skulle forberedelserne være. 

 OL opfordrede de tre repræsentanter fra distriktsforbund/region  
 til at tage teten på dette punkt. Der var opbakning til dette og det  
 blev aftalt, at tanker og perspektiver først skulle drøftes lokalt,  
 herefter på et fysisk møde med deltagelse af de tre repræsen- 
 tanter med henblik på en efterfølgende fremlæggelse for et  
 samlet UU. 

 For at undgå signalforvirring var der fra administrativ side et  
 ønske om at få afstemt, hvilket begreb man anvender, når man  
 udbyder webinarer m.m. 
 

 Beslutninger: 

 Der arbejdes videre med årets kursusprogram på 
Elitetræneruddannelsen som planlagt. Der vil kunne 
indkaldes til ekstra UU-møde, hvis situationen kræver 
det. 

 Uddannelsesudvalgene skal være klar med en 
ekstraordinær landsdækkende indsats, når håndbold-
Danmark for alvor genåbnes med sæsonen 2021/22. En 
arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanterne fra 



 

de tre distriktsforbund/region ser på perspektiverne for 
dette og præsenterer et udspil for et samlet UU. 

 Webinarer m.m. betegnes som online-kurser (ikke 
virtuelle kurser). 

 
 
Punkt 2 Onlinekurser. 

 UU behandlede en rapport udarbejdet af UJO. Rapporten inde- 
 holder en opsamling af de foreløbige erfaringer med online  
 uddannelse og en perspektivering med anbefalinger. 

 TSM vurderede, at det var en god rapport, som kom godt rundt  
 og han bakkede specifikt op om etableringen af en arbejds- 
 gruppe. 

 DBH erklærede sig enig med TSM, men bemærkede også at  
 manglende videomateriale kunne være en udfordring, når det  
 kom til forevisning af praktisk træning på onlinekurserne. 
 OL gav udtryk for, at han var enig med DBH. 

 BN konstaterede, at rapporten havde sat nogle tanker i gang  
 hos ham og at der var mange aspekter at forholde sig til. 

 JK præciserede bestyrelsens forventninger til UU’s indstilling på  
 området. 

 Der var en grundig drøftelse af de forskellige aspekter. 

 BN foretog afslutningsvist en opsummering. 

 Beslutninger: 

 UU indstiller til, at der frem til 1. august 2021 fortsættes 
med onlinekurser som hidtil. Det gøres muligt at afvikle 
TRU-moduler online i denne periode. JHF/BTU samar-
bejder om udbud af BTU og TRU. FHF er øjensynligt 
bundet af en aftale med en ekstern partner (Academy4-
Coach). 

 UU indstiller endvidere, at der nedsættes en arbejds-
gruppe, som arbejder videre med afdække området 
med henblik på at levere anbefalinger til det mere 
langsigtede arbejde med online uddannelsesaktiviteter 
i DHF. 

 Det er UU’s hensigt at opgavevaretagelsen omkring 
online uddannelse efter 1. august 2021 overvejende 
foregår in-house. 

 UU ser nogle problemstillinger i relation til FHF’s 
aktuelle samarbejde med Academy4Coach om 
inspirationskurser. BN/UJO tager kontakt til FHF 
vedrørende dette. 

 BN videreformidler indstillingerne til bestyrelsen. 

 

 



 

  
Punkt 3 Uddannelsesstrategi. 

 BN kunne kort fortælle, at der havde været nogle misforståelser  
 under forløbet, men at det nu var afklaret, at der blev arbejdet  
 med både en vidensstrategi og en uddannelsesstrategi. 
 Der arbejdes videre som aftalt. 

 

Da tiden var fremskreden, blev det besluttet at udsætte øvrige punkter på 
dagsorden. 
Der indkaldes til et ekstra møde i nær fremtid. 
Det er efterfølgende aftalt at holde dette møde onsdag den 17. marts 2021. 

 

UJO 


