
Brøndby, den 1. september 2022 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 24. august 2022 kl. 17.00 – 21.00
på Vejle Center Hotel, Willy Rasmussens Plads 3, 7100 Vejle 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ole Damgaard (OD), Dennis Byskov 
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou 
Malmros (TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO). 
Kasper Tolstrup Andersen (KTA) deltog i punkt 3 (virtuelt). 

Dagsorden 

Punkt 0 Intro til sæsonen 2022/23. 

BN indledte møde med at byde OD velkommen til udvalget. 
BN kunne fortælle, at andre gode kandidater havde været  
kontaktet med henblik på at besætte den anden vakante plads i 
udvalget, men indtil videre uden resultat. 

Udvalgets årshjul blev gennemgået og det blev aftalt to gange 
årligt (august og januar) at have punkter på mødedagsordenen 
med en grundig gennemgang og drøftelse af breddeuddannel-
sesaktiviteterne og tilsvarende for eliteuddannelsesaktiviteterne. 

Sager til beslutning 

Punkt 1 Økonomi. 

UJO orienterede om budgetopfølgningen efter andet kvartal 
samt årsestimatet for uddannelsesaktiviteterne. Det kan 
konstateres, at der bliver tale om en markant budgetoverskrid-
else som følge af den nødtvungne ændring af kursusstedet for 
sommerkurserne. 
BN og UJO redegjorde for de sammentræf af uheldige omstæn-
digheder, som var årsagerne til denne situation. 
UU konstaterede, at situationen er meget beklagelig og tog 
redegørelsen til efterretning. 

Beslutning: 

• UJO udarbejder en redegørelse for forløbet og
omstændighederne, som fremsendes til bestyrelsen.



 

 
Punkt 2 Sager til behandling. 

Udvalget behandlede en henvendelse fra Morten Stig 
Christensen (MOC) modtaget pr. mail den 30. maj. 

MOC beder UU forholde sig til et nyt kursus udviklet af Center 
for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet vedr. unges 
trivsel i idræt. 

Med afsæt i denne case havde UU en generel drøftelse af sam-
spillet med universiteter og andre tilsvarende institutioner. 

UU ønsker til enhver tid at være i dialog med/samarbejde med 
de institutioner, som genererer ny viden, der kan styrke vores 
trænere m.fl. i deres arbejde. 

UU ser det som DHF’s opgave at indsamle, prioritere og ”over-
sætte” denne viden, så den præsenteres i en udgave/et format, 
som er konkret og brugbar for den store, brede masse af hånd-
boldforeninger. UU er bekymret for om en direkte formidling fra 
universiteterne til foreningerne kan blive for ’akademisk’ og 
dermed ikke let omsættelig til praksis for foreningerne. 

Samtidigt vurderer UU ikke, at det vil være hensigtsmæssigt for 
foreningernes mulighed for at gennemskue kursusmarkedet, 
hvis vi medvirker til at invitere yderligere aktører ind på dette 
marked, hvor der i forvejen er en lang række organisationer og 
private spillere, som kæmper om foreningernes opmærksomhed 
og kursuspenge. 

 Beslutning: 

• BN/UJO sikrer, at ovenstående holdninger fremsendes 
som svar til MOC.  

 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 3 Uddannelsesprojekt. 

KTA orienterede om fremdriften i projektet. 
Der er indgået aftale med et firma om levering af markeds-
føringsplatform. I løbet af de kommende 2-3 måneder vil der 
blive arbejdet med at få etableret denne. 
Frem mod 1. november vil der blive arbejdet med at producere 
10 korte videofilm, som skal være indholdet på den nye intro-
uddannelse for nye børnetrænere. 
Som et led i projektet afprøves og evalueres to Learning 
Management Systems (LMS). 

Mandag den 5. september afvikles et internt uddannelsesstra-
tegiseminar i Brøndby. BN, DBH, TSM og UJO deltager i dette. 

På seminaret skal der arbejdes mod at få flettet elementerne i 
uddannelsesprojektet og UU’s eksisterende kommissorium og 
strategi sammen. 

 
 



 

Punkt 4 Elitetræneruddannelse 2022. 

I forbindelse med afviklingen af årets elitetrænerkurser har der 
for første gange været anvendt et nyt survey-værktøj, som DHF 
fremover kommer til at arbejde med. Det har medført lidt ’børne-
sygdomme’ og ’begynderfejl’ og det har ikke været helt let at 
hente brugbare data ud. 
Orienteringen om kursusåret udsættes derfor til udvalgsmødet i 
oktober. 

 
Punkt 5 Nuværende og kommende aktiviteter. 

UJO informerede på status på ’Fremtidens instruktørarbejde i 
dansk håndbold’. I første omgang er der planlagt et BTU-
instruktør ”refreshment”-kursus til afvikling online på to terminer i 
september.  
Der er tanker om at afvikle et BTU-instruktør ”basiskursus” for 
nye instruktører primo oktober. 
DBH kunne i den sammenhæng fortælle, at der i Hånd@ er 
oprettet en instruktørgruppe for instruktør-’prospects’, som også 
FHF og HRØ er velkomne til at benytte.  
Marc Holm Sønderriis fra JHF’s administration er kontaktperson 
på instruktørgrupperne. 

I forhold til opkvalificeringen af Børnetræneruddannelsen kunne 
UJO yderligere oplyse, at optagelserne til de nye øvelsesvideoer 
er afsluttet. Man er i gang med at klippe og redigere. Dette 
arbejde forventes afsluttet primo september. 

DBH orienterede om Børnehåndbold Symposiet, der er under 
planlægning. DBH havde fremsendt det foreløbige program, 
som han havde nogle overvejelser omkring. Der var fra 
udvalgets side støtte til DBH’s vurderinger, som han derfor 
præsenterer for arbejdsgruppen. 

Kristian Buhl (KBU) er tovholder på afviklingen af Ungtræner 
Camp, som afvikles i Ikast op mod efterårsferien. Invitationen 
udsendes snarest.  
Der er på ungtrænerfronten gang i flere lokale initiativer. 
Omkring årsskiftet vil der ske en opsamling af de forskellige 
erfaringer. 
LRL konstaterede, at DGI også er vældigt aktive på dette 
område. 
 
 

Punkt 6 Orientering. 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
LRL kunne fortælle, at FHF allerede har gang i en række BTU-
moduler. 
Herudover arbejder man med en idé om klubpakker, hvor en 
klub forpligter sig til at afvikle både et BTU- og et TRU-kursus 



 

samt et lederkursus.  
Det fynske UU holder møde den 5/9. 
DBH gav udtryk for stor tilfredshed med det jyske kursuspro-
gram. Alle kredse er godt med og der er samlet set lagt planer 
om afvikling af op mod 90 kurser i periode fra juni ’22 og frem til 
sæsonafslutning. 
I forbindelse med Golden League i Randers den 1. oktober 
afvikler JHF en event med Jakob Vestergaard og yderligere en 
ligatræner. 
Det jyske UU holder møde den 7/9. 
I HRØ er der også kommet godt gang i kursusafviklingen.  
TSM nævnte dog, at HRØ har en udfordring med at finde 
instruktører til Trille Trolle-kurser. Påsætningen af instruktører til 
dommerkurserne kan ligeledes være besværligt, da instruk-
tørerne nogle gange springer fra, fordi de bliver påsat til kamp. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
UJO kunne fortælle, at Jakob Fryd er ansat som projektleder på 
’Trænerkaravanen’, som skal understøtte foreningernes mulig-
heder for at rekruttere trænere bl.a. ved at levere færdige 
træningsplaner for børnetræningen. 

 
Punkt 7 Eventuelt. 

OD efterspurgte en mødekalender. Denne blev straks 
eftersendt. 
Ellers ikke yderligere til referat. 

 
 
UJO 


