Brøndby den 5. november 2021

Referat BRUD-møde nr. 11 2020/2021
Onsdag den 29. november, kl. 17.30-19.30 via Teams
Deltagere: Betina Lyng Bjerre (BLB), Anders Fredsgård (AF), Tina Fensdal
(TF), Heidi Zacho Daugaard (HZD), Thomas Rich (TR) og Lene Karsbæk
(referent),
Afbud: Benny Nielsen

Dagsorden
Sager til orientering/drøftelse:
1. Godkendelse af referat fra sidst
Ønske om at få større materialer til gennemlæsning ud i bedre tid.
Der blev på sidste BRUD spurgt til datagrundlag for kortbane: Hvor mange kampe
påsættes af dommer og hvor mange Døm-Selv?
TR: Pr. 18/11 så det således ud for indeværende sæson med Døm selv kampe:
HRØ 1222 stk. (alle kampe på kortbane), FHF 0 stk., JHF 586 stk.
2. Orienteringspunkt med referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde den 12/11-2022 blev gennemgået, udsendes med
referat. TF har været sparring i udarbejdelse af indstilling om ansøgning fra HRØ.
Indstillingen har desuden været til udtalelse i udviklingsafdelingen og hos BLB.
3. Implementerings- og kommunikationsplan for vidensgrundlag
Plan blev fremlagt, BRUD deltager også den 30/11 på orienteringsmøde for adm.
og udvalgsformænd om implementeringsplan for vidensgrundlag.

-

4. Nyt fra faggrupper og udvalg
Dommerudvalget/TR:
Stor mangel på dommere, som har medført følgende:
at 2. divisionsdommere også dømmer ”følgekampe” efter divisionskamp, hvis det
passer
en del U15 og U17 1. division gennemføres med kun en dommer
en del dommere ude med skader pga. overbelastning
Der arbejdes på et forslag om lempelse af løbekrav i alle grupper. Endelig
beslutning på dommerledelsesmøde den 8/12.
Klubber er blevet adspurgt, hvad de foretrækker ift. påsætning af kampe, når
ikke alle kampe kan dommerpåsættes. Her foretrækker klubberne uddannede
dommere på lavere rangerende seniorkampe fremfor kortbanekampe, da de

bedre selv kan dække kortbanekampene via døm-selv
Herudover er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til
rekrutteringsindsatser overfor grupper af enten unge, forældre, tidligere spillere
herunder også elitespillere.
Arbejdsgruppe: Jonas Primdahl (Kreds 5), Jesper Mandrup (Kreds 6), Martin
Gjeding (Kreds 8), Trine Salmony (HRØ), Ken Cardozo (HRØ).
Der bliver også kigget på, hvor mange af de, der er på kursus, som er blivende
dommere. Største årsager til ”frafald” hos unge dommere er verbale overfald
først og fremmest fra forældre, herefter trænere.
Herudover er det i uddannelse generelt fokus på den gode dommerpræstation,
rød tråd i uddannelse og praksis. Stort fokus på adfærd, og samspillet mellem
spillets partnere.

-

Input fra BRUD til DU:
Klubberne en skal være bidragende til løsningen
I Sverige har man indført begrebet ”øvningsdommer” a la ”jeg er ny i trafikken,
pas på mig”
Spørg de unge, hvilke rækker de foretrækker at dømme
Husk fokus på døm-selv-segmentet – her rekrutteringen starter – god oplevelse
her, giver måske lyst til mere
Turneringsudvalget/AF:
/AF: Henvisning til seneste referat fra TU den 27/10-2021. Afholdt seminar 20/11
i Kolding om spiludvikling og dispensationsregler med lokale TU. Fælles fodslag
på ændringsforslag og god stemning. Opsamlet input som skal bearbejdes i TU og
videre som indstilling til DHFs bestyrelse.
Der er en del henvendelser fra foreninger gående på regelfortolkning, som bla. er
fulgt op af en kommunikationsindsats på regelfortolkning, hvor der lægges
opslag op på DHF FB om den gode måde at udføre/handle ift. de muligheder som
spiludviklings- og dispensationsregler giver mulighed for, med den hensigt at
udvikle spillere ikke vinde kampe og rækker.
Børne Faggruppen/HZD:
Henvisning til seneste referat fra møde i børnefaggruppen 15/11. Genstart med
nye medlemmer. Afgang fra Ann og Camilla, som dog færdiggør sin involvering i
Børnehåndboldsymposiet. Tilgang fra Vicki fra JHF/kreds 2.
Spr. fra Heidi ang. Corona, om DHF igen opretter en hotline og udsender fælles
retningslinjer fra DHF. Betina oplyste, at de 3 Forbund indeværende sæson har
valgt, at denne opgave varetages decentral af de 3 distriktsforbund, som
koordinerer og melder ud.

Opfordring til BRUD om deltagelse i Børne Holdbold Symposium den 14-15/12022.
Unge Faggruppen/TF:
Genopstartsmøde den 1/12 med administration. Opsamling på mødet sendes
efterfølgende ud til BRUD.
Fokus på hvordan vi får de unge i tale, afsæt i 00/01-gruppen, efterskoleunge,
unge fra alle foreningstyper og områder mulighed for inddragelse og
meningstilkendegivelse
5. Håndboldens Dag - Politisk drøftelse
Input fra BRUD:
•

Fælles tematisering fx rekruttering af dommere, introduktion til
vidensgrundlaget

•

Prioriteres det er en dag med turneringsfri (Anna spørg evt. Anders om
bedste datoer)

•

God kommunikation og PR, vise håndbolden frem på dagen med alt det
håndbolden kan.

Sager til beslutning:
6. Årets Håndboldforening - Politisk drøftelse og beslutning
Beslutninger:
• Fastholde navnet Årets Håndboldforening
• Temabaseret (ikke corona)
• Fokus/kriterier mere konkrete/synlige og gennemskuelige: fx rekruttering af
frivillige, unge, sikre næste generations frivillige, træneruddannelse,
ungtræneruddannelse, uddannelse af unge til dommere, trænere og ledere,
træningsmiljø, udbredelse og arbejde med værdier og vidensgrundlag
• Trænere for U15-U19 i fokus
7. Eventuelt
BLB: Inddraget TF/UF i arbejdsgruppe om talentstruktur/nærmiljøer
TR: Orientering til DU om projektet automatisk dommerpåsætning, LK følger op.
8. Næste møde
27. januar 2022

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Lene Karsbæk
Udviklingschef

