
 

 
 
Brøndby den 16. juni 2022 
 
 
Referat BRUD-møde nr. 5 2021/2022 
 
Mandag den 13. juni, kl. 17.30-19.00 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Thomas Rich og Lene 
Karsbæk (referent)  
Afbud: Benny Nielsen og Troels Hansen 
 
Dagsorden 
 
Orientering/drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst 
Rettelse til referat fra 19. april vedr. regelændringer. Følgende:  
” Eneste regelændring, der implementeres i børn/bredde er skud i hovedet på 
målvogter i frit spil. For U-19-liga, 1. division og håndboldliga sættes regel om 
opgiverkast fra midtercirkel (4m diameter) og passivt spil fra 6 til 4 afleveringer i 
spil/test fra næste sæson. Ny regel om lodtrækning - hvis vinder vælger 
banehalvdel, må taber vælge om de vil starte med bolden, sættes i værk i alle 
rækker.” 
Rettes til: 
”Der er fire nye spilleregler til den kommende sæson, og de implementeres i 
bredden på følgende måde: 
- Skud i hovedet på målvogter i frit spil og reducering af afleveringer ved 

markering af passivt spil fra 6 afleveringer til 4 implementeres i alle 
bredderækker. 

- Regler for lodtrækning indføres i alle rækker i en fire års prøveperiode, 
hvorefter den forventes at indgå permanent i spillereglerne 

- Reglen om nyt område for udførsel af opgiverkast indføres som test i U-19 
Liga-kampe, hvorefter det forventes at indføres i alle bredderække efter den 
kommende sæson.” 

 
2. Forretningsorden – tilbagemelding til Martin Heedal  

Bred tilfredshed med, der er blevet taget hul på arbejdet om en forretningsorden 
for stående udvalg og faggrupper. Processen opleves dog ikke optimal, og derfor 
ønsker BRUD ønsker at mødes med styregruppen eller repræsentant herfra til en 
dialog om denne.   
 
 



 

3. Nyt i udvalg og faggrupper 
BF v/Heidi Zacho Daugaard 
Senest fysiske afholdt møde i faggruppen var 9. maj – referat udsendt, 
onlinemøde 30/5 referat på vej. Stort fokus på midtvejsevaluering af Nye 
Spilformer koblet til Rigtig, sjov håndbold. Især fokus på overgangen fra U11 til 
U13. 
Udskiftning i faggruppen: Randi Alban/HRØ er udtrådt, men endnu ikke udpeget 
en afløser fra HRØ. 
 
UF v/Tina Fensdal 
Kræfter og god energi bruge på den kommende vidensdag på turnering, som skal 
afvikles i samarbejde med TU i efteråret.  
Udskiftning i faggruppen: Martin Bønnelykke/FHF udtræder efter afvikling af 
vidensdag. Ny rep. fra FHF bliver Brian Salomonsen. 
 
DU v/Thomas Rich 
Input fra DU til næste års THS – måske repræsentation fra dommerne med et 
indlæg evt. gennemgang af nye spilleregler og samarbejde og ansvar omkring 
dommerrekrutterin, som også er relevante for eliteklubberne. 
Nyligt afholdt instruktørseminar i Kolding den 12. juni. I fokus var, hvordan der 
skabes de bedste rammer for læring – derfor benævnelsen seminar og ikke 
samling. Der var gennemgang af de nye spilleregler, og så var der indlæg fra Lars 
Foltoft ”Den gode instruktør” workshop og gruppearbejde om hvordan vi bliver 
dygtigere på læring og kompetenceudvikling med afsæt i det vi gør godt – mere af 
det. 
Hjemmeopgave til deltagere, at de hver især skulle hjem og koordinere med lokalt 
DU om form og indhold på opstartsmøder. 
Udskiftning i udvalg: Michael Dahl-Lassen/FHF er udtrådt, han erstattes af Kim 
Eriksen. 
TF/ input til DU: Mulighed for at DU drøfter ligebehandling/forskelsbehandling 
mellem piger og drenge fx antal dommere påsat? Er med på den generelle 
udfordring med nok dommere generelt, men signalværdien er uanset hvordan vi 
vender det uheldig. Rigtigt fint, hvis DU internt kunne drøfte, hvordan vi undgår 
dette, for at gøre ondt værre. Og måske komme med en fælles udmelding til 
dommerne om, at dette er et tema, hvor alle har et fælles ansvar for ikke bære 
yderligere brænde til bålet.” 
 

4. Nyt fra udviklingsafdelingen/administrationen 
Udsendendes senest med udgangen af juni måned sommerbrev til BRUD med 
orientering om status på aktiviteter og projekter. 
 

5. Evt.  
Evalueringsskabelon blev efterspurgt af TR og TF, undersøges og fremsendes af LK 
 



 

6. Næste møde 
Ikke aftalt 
 

Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk  
Udviklingschef 


