
 

 
Brøndby den 17.juni 2021 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 9 2020/2021 
 

Onsdag den 9. juni, kl. 17.30-19.30 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Anders Fredsgård, Tina Fensdal, Heidi Zacho 
Daugaard, Thomas Rich, Benny Nielsen og Lene Karsbæk (referent) 
 

 
Dagsorden 

1. Info fra adm. 

Sager til orientering/drøftelse: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst.  

Godkendt 
  
2. Opfølgning DHF’s bestyrelsesmøde 12. maj 
 Orientering fra BLB om relevante punkter for BRUD  
 
3. Status vidensgrundlag, herunder kommunikations- og  

implementeringsplan 

 
 Projektets leverancer 2021-2022  
1. Fem til syv hovedtemaer som er grundlaget for forankring og kommunikation.  
2. Forankringsaktiviteter internt i Dansk Håndbold Forbund.  
3. Kommunikationsstrategi om vidensgrundlaget målrettet foreninger.  
4. Udgivelse af vidensgrundlaget for børne- og ungdomshåndbold i Dansk Håndbold 
Forbund.  
5. En plan for opdatering af indhold af vidensgrundlaget.  



 

Formål med den kommende fase i projektet  
Formålet med forankring  
Viden og holdninger fra vidensgrundlaget skal udbredes og forankres i DHF og kredse og 
distriktsforbund både politisk og administrativt. Arbejdet med forankring skal animere til, at 
alle handlinger og aktiviteter tager udgangspunkt i holdningsgrundlaget.  
Formålet med kommunikationsindsats  
Kommunikationsindsatsen skal sikre udbredelse af vidensgrundlaget til alle målgrupper – 
foreninger, ledere, trænere, dommere, forældre og frivillige. Kommunikationsindsatsen og 
arbejdet med forankring skal understøtte at alle aktører i Håndbolddanmark får et fælles 
udgangspunkt og sprog for, hvad god børne- og ungdomshåndbold er.  
 
Samlet formål med Videns- og holdningsgrundlaget  
Udbredelsen skal understøtte, at der skabes det bedst mulige grundlag for både et 
livslangt engagement i håndbolden som spiller, træner, frivillig, leder, eller dommer samt 
en hensigtsmæssig talentudvikling. Vidensgrundlaget skal ligeledes understøtte 
målsætningen i Dansk Håndbold Forbunds forretningsstrategi om at vækste i 
medlemstallet i 2025 til 125.000 medlemmer i danske håndboldklubber.  
 
Projektets organisering og afrapportering  
• • Administrativ forankring: I Udviklingsafdelingen i Dansk Håndbold Forbund.  

• • Politisk forankring: Bestyrelsen i DHF.  

• • Referencegruppe: Bredde- og udviklingsudvalget i DHF.  

 • Eksterne samarbejdspartnere: Thomas Ladegaard (Forfatter) samt  
   forskningsinstitutioner.  
 
Projektets fremdrift følges af BRUD og afrapporteres til bestyrelsen i Dansk Håndbold 
Forbund. Evalueringen af projektet i 2022 formidles både internt i DHF og til foreninger 
mv. Det kan ske i forbindelse med, at fundamentets indhold opdateres. 
 
Ønske fra BRUD om en udrulning, som sættes i gang parallelt både internt og overfor 
foreninger så hurtigt som muligt, evt. afholdelse af webinar både overfor organisation og 
foreninger. 
Forslag fra BRUD om at gøre brug af ekstern facilitator til at drive 
implementeringsstrategi/-plan. 
Gøre brug af videnspersoner til at præsentere deres forskning – bidrag ind i 
vidensgrundlaget. 
Evt. mulighed for, at fx Morten eller en anden chef kan være frontfigur i den første 
implementering, så signalværdien med DHF kommer tydeligt frem 
 

 
 

4. Status fra faggrupper og udvalg  
 

UU/BN: Arbejder med omformulering af strategi og kommissorium, og 
strategi for brug af online-mediet i uddannelsesporteføljen. 
I fokus:  

• Bedre markedsføring af UU-tilbud/-produkter 

• Digital og online potentialer og kompetencer herunder didaktik og teknik 

• Trænere for U13 og U15 

• Løfte kommunikation internt i UU 

• Indslusning og introduktion til nye medlemmer 

• Strømlignede rammer for referater, dagsorden og indkaldelse til UU-
møder 

Stor søgning på kurser, alle kurser udbudt 



 

 
Gerne vidensdele med DU omkring didaktik og teknik 

 
DU/TR: Ulrik Andreasen (FHF) træder ud af DU, ny kandidat i pipeline. 
Afholder igen fysiske møder. Afholdt både DU og dommerledelsesmøde. 
Godt samarbejde, alle følger sig involveret og hørt. I fokus: 
- Inspirationskatalog til obligatoriske opstartsmøder 
- Regeltest åbner op 15/6 
- Løbetræning i dommerklubber og -kredse 
- Hvad kan vi lære af de findings undersøgelse omkring, hvad der kan 

motivere unge til at starte dommergerningen op? 
o Motiveres af at give noget tilbage til deres klub 
o At have nogen at gøre det sammen med 

- Dommermangel på herresiden – 2. division og U19 
- Kortbanedommeruddannelse 

 
Herudover har der været danmarkspremiere – materiale og information 
om dommeruddannelse nu på DHFs hjemmeside. 
Samling af alle 2. divisionsdommere på tværs af landet til 2 fælles lærings- 
og inspirationsdage. 
 
TU/AF: Møde 10/6 – finpudsning af regelændringer inkl. regler for 
annullering af sæson. Særregler for nedrykning i 2. og 3. division herrer. 
Opgave fra bestyrelsen vedr. holdfællesskaber – regeludfordringer ift. at 
tillade holdfællesskaber på 2. og 3. hold. Nedgang i tilmeldte hold i 2. og 3. 
division. 
 
BF/HZD: Sat børnefaggruppens strategimateriale under lup, for at se om 
der er behov for evt. at justere på indsatser og prioriteringer. 
BF kunne godt tænke sig at få samlet ”en skattekiste” af gode ideer til 
hvad der kan understøtte øget rekruttering og fastholdelse for 
børnemålgruppen. 
Sæsonopstartswebinarer for trænere i aldersgrupperne U9, U11 og U13, 
hvor der introduceres evt. nyt fra TU, DU og UU, evt. nye tiltag ifm. 
udrulning og implementering af Nye Spilformer alt sammen pakket ind i 
værdier med afsæt i Vidensgrundlag for børne- og ungdomshåndbold. 
 
UF/TF: Har afholdt et fysisk møde start juni, dejligt endelig at mødes 
fysisk. Har endnu et fysiskmøde inden sommerferien den 30. juni. 
Arbejdet på opdatering af strategiplan, særligt fokus på 
foreningslederuddannelse og udvikling af kamptilbud til unge. 
Fokus på ønsket om at uddanne og kunne tiltrække næste generation af 
ledere – hvordan kan vi gøre det attraktivt og understøtte med god og 
relevant uddannelse og netværk. 
Fokus på kamp-/turneringsprodukt – hvordan kan vi videreudvikle et tilbud, 
som tager afsæt i de unges ønsker, behov og livsfaser? Hvordan udvikler 
vi det bedste tilbud for bredden og for eliten? 
Ønske fra UF at invitere TU-adm. og politikere, trænere, spillere ift. 
inspiration til at udvikle mere attraktive kamp- og turneringstilbud til vores 
unge håndboldspillere. En dag sammen hvor vi kan inspirere hinanden til 



 

at udvikle et fælles grundlag for de eller de bedste produkter så vi favner 
flest mulige. 
 
Indsendt input fra UF til UU ift. arbejdet og videreudvikling af TRU 
(træneruddannelsen).  
 
Spørgsmål fra UF omkring, hvor tilbud og udvikling af 
foreningslederuddannelse løftes. Det løftes ikke af UU, men på tværs af 
faggruppe (unge/senior) og foreningsudvikling. Der er indsatser i pipeline 
på foreningslederuddannelse i den kommende DIF-strategiperiode 2022-
2025 på tværs af unge, senior og foreningsudvikling.   
 
SF/BLB: Faggruppen ikke politisk forankret. Drøftet i gruppen, hvodan 
man kan spille faggruppen ind eksempelvis ift. TU. Fokus på at komme i 
gang med håndbolden igen på breddesenior. 
 
 

 
5. Info fra adm.: 
 - Samarbejdsaftale DGI – er på plads 
 - Året Håndboldforening – er sat i gang, kåres på Håndboldens 

Dag den 2. oktober 
 
6. Punkter til dagsorden næste møde(r) 

Kommunikationspolitik v/KMB  
 
 
7. Mødekalender for sæson 2021/2022: 

Rul mandag, tirsdag og onsdage 
Følger bestyrelsens mødekalender for sæson 2021/2022 
24/8-21, 22/9-21, 25/10-21, 7/12-21, 19/1-22, 21/2-22, 19/4-22 og 25/5-22.  
 

8. Evt.     
             Referater fra faggrupper deles med BRUD – reminder til sekretær for 

faggrupper. 
 
  
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


