Brøndby den 5. november 2021

Referat BRUD-møde nr. 10 2020/2021
Onsdag den 26. oktober, kl. 20.00-22.00 via Teams
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Anders Fredsgård, Tina Fensdal, Heidi Zacho
Daugaard og Lene Karsbæk (referent), Anna Katrine Sand (gæst)
Afbud: Thomas Rich og Benny Nielsen

Dagsorden
Sager til orientering/drøftelse:
1. Opfølgning på statusnotat der erstattede mødet den 23/9-2021
Orientering fra LK om igangværende arbejde mellem DU og udv.afd med at
samstemme indhold i døm-selv-vejledermateriale og udarbejde et
kortbanedommerkursus.
Døm-selv-materialet: Tilgængelig og til download for alle på hjemmeside.
Materiale som skal understøtte, døm-selv-vejledere i at afvikle U9, U10 og U11
kampe med fokus på den gode oplevelse for børnene.
Fortolkning af spillereglerne i materialet skal præciseres af Jørn Møller.
Kortbanedommerkursus: Modul i dommeruddannelsen – evt. 3 timers modul,
som afvikles enten i forening eller på tværs af kreds/forbund. Kan evt. lægges ind
som et (tilvalg)modul i børnetræneruddannelsen. Materialet er frit tilgængeligt
til download for alle på DHF’s hj. side
Indhold koordineres med Jørn Møller og skal også være i rød tråd med
vidensgrundlagets fem principper. Der tages kontakt til Jørn om både denne
opgave og fortolkning af spilleregler i døm-selv-materialet. Undervises af
dommerinstruktører (25 dommerinstruktører i DHF).
Ønske fra BRUD til DU om at kortlægge datagrundlag for kortbane: Hvor mange
kampe påsættes af dommer og hvor mange Døm-Selv.
BRUD vil gerne orienteres når DØM-SELV-Materiale er opdateret.
2. Status Vidensgrundlag og spilformer
Implementeringsplan for vidensgrundlag og spilformer er til godkendelse i DHFs
bestyrelse 13. november 2021. Godkendt plan udsendes herefter til BRUD og
BRUD instrueres i denne på næste BRUD 29. november 2021
3. Håndboldens Dag 2021
Evaluering og input til Håndboldens Dag 2022 – oplæg ved Anna Katrine Sand
Politisk drøftelse af oplæg. Undren over hvad den lave deltagelse – ca. 1/3 af
deltagelse i 2020. Skyldes det corona, dato eller prioritering af ressourcer på
indsatsen fra DHF/DGI? Endelig slutevaluering afventer. Udtrykt utilfredshed over
materiale ikke sendt ud forinden mødet, og at slutevaluering ikke gennemført.

Ekstraordinært arbejdspres i udv. afdelingen siden medio september årsag til
slutevaluering er blevet nedprioriteret.
4. Årets Håndboldforening 2021
Evaluering og input til Årets Håndboldforening 2022 – oplæg ved Anna Katrine
Sand
Politisk drøftelse af oplæg. Input på mødet: Giver god mening at tematisere
prisen og overrække prisen ude i foreningen.
Den politiske drøftelse fortsætter på næste møde.
5. Nyt fra faggrupper og udvalg
TU/AF: Næstkommende møde i TU 27. oktober, fællesmøde DHFTU og lokale TU
20. november hvor Spiludvikling er på dagsordenen.
Nedgang i holdtilmelding fra sæson 20/21 til 21/22.
UF/TF: Udvalgsmøder ligget stille hen over sommer. I pipeline er en facilitering af
en fælles dag, hvor TU-produktet og evt. udvikling af dette debatteres med
lokale og centrale TU-politikere og medarbejder i pipeline.
BF/HZD: Afholdt møde 14. oktober, hvor der var fokus på:
Forum for Børnehåndbold og Delstrategi for børnefaggruppen – der arbejdes
videre med evaluering af disse på næste møde. Kommissorium for
børnefaggruppen blev gennemgået af BLB. Enighed i faggruppen om, at det er
vigtigt at være synlig i hallerne og være ambassadører for Nye Spilformer.
Børnehåndboldsymposiet afvikles 14-15. januar 2022 mix af fysisk fremmøde og
online.
Nedgang i Børne og ungdomshold i turnering. Bekymring på om at der er flere
frivillige i foreningerne, som melder fra efter Corona pausen?
Afgang fra JHF-repræsentant Ann Rønne.
6. Næste møde
Fysisk møde 29. november
7. Punkter til næste møde
• Implementerings- og kommunikationsplan for nye spilformer
• Håndboldens Dag: Politisk drøftelse og beslutning
• Årets Håndboldforening: Politisk drøftelse og beslutning
8. Evt.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

