
 

 
 
Brøndby den 30.august 2022 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 6 2022/2023 
 

Tirsdag den 30. august, kl. 17.30-19.00 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Thomas Rich, Peter 
Jensen, Benny Nielsen og Lene Karsbæk (referent)  
Afbud:  
 

Dagsorden 
 
Orientering/drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (13. juni 2022)  
Intet at bemærke 
 

2. Status fra faggrupper og udvalg  
UU: Nyt medlem Ole Damgaard, mangler stadig et medlem. 

Strategiseminar omkring uddannelse mandag 5/9. Budgetoverskridelse på 

et par af sommerens elitetræner kurser, redegørelse udfærdiget og sendt 

til bestyrelse. Fremadrettet anden procedure for indgåelse af aftaler med 

kursussteder. 

 

BF: Ingen mødeaktivitet siden sidste BRUD. Afholdt online 

Sæsonopstartsmøder for U9, U11 og U13, 450 tilmeldte til møderne. 

Tilbagemeldinger på det nye dommermateriale, særligt 

kortbanematerialet. Ros til døm-selv-materialet fra HRØ, JHF og FHF ok. 

Oplevelse i FHF, at FHF-dommerne dømmer ens uanset niveau, kunne godt 

ønske sig at der var forskel mellem fx A eller C-niveau. 

 

DU: Pt. peak ift. Sæsonstart. Kim Eriksen i gang i udvalget for FHF, 

efterfølger til Michael Dahl Lassen. Materialer til opstartsmøder på plads. 

Afvikling af 2. divisionssamling på landsplan, bl.a. med indlæg fra TR om 

Rigtig, Sjov Håndbold. Information og materiale blev sendt ud til dommere 

inden samling, god effekt – høj effektivitet. Masser af efterspørgsel efter 

dommere til træningskampe Lokale opstartsmøder kører for fuld damp. TR 

har været på besøg på Fyn, for bl.a. at få fornemmelse for hvordan 

materialet, som udgives fra DU omsættes på lokale DU-opstartsmøder. 



 

God regelgennemgang og gennemgang af kortbanemateriale, Rigtig, sjov 

håndbold og uddannelseskataloget. Lokal indflydelse på hvilken form 

møderne skal have, dvs. man sætter selv rammen for det. Generelt er 

oplevelsen af det er godt med gennemgang af de 3 trin ift. niveau, dog ikke 

nyt, sådan har man altid skulle dømme, altså justere ift. spillernes niveau. 

En anden refleksion er, at det er svært at dømme U11A drenge, hurtigt spil, 

mange aktioner og meget høj intensitet. 

TR afleveret forretningsorden til styregruppen for dette arbejde. 

Fra DHF er der sendt brev/information ud til alle foreninger, om de nye 

regelændringer, måske udsendt lige sent nok ift. opstart af sæsonen. 

Indsats i gang ift. Rigtig, sjov håndbold. Nye t-shirts til dommerne med print 

”Sammen om den gode oplevelse” og udgivelse af dommernes 

Grønspættebog. 

HZD: Input, kunne man give en ”gave” til dommerne, som kunne sætte 

fokus på hvordan vi dømmer, og hvorfor dømmer vi, som vi gør? (Hjælp på 

vej i form af ”Dommernes grønspættebog”.  

Oplevelse at opslaget om nye regler, måske misforstået, skal der (DU/TR og 

admin) følges op på det?  

 

UF: Fortsat gang i planlægning af vidensdag/seminar for turnering i 

samarbejde mellem UF og TU lokalt og DHF, som bl.a. skal tage afsæt i 

Rigtig, sjov håndbold og den øvrige forskning på motivation mm for unge. 

Afholdes 19/11. Hensigten at få og dele viden om hvordan DHF i højere 

grad kan udforme et turnerings- og kamptilbud der motiverer og passer til 

unges livsfaser. 

 

TU: Peter ny formand for DHF TU, stadig i overleveringsproces med TH. 

Siden Peter overtog posten, er der afholdt 2 teamsmøder og et fysisk 

møde. Det sidste afholdt 23/8, hvor ny struktur for U17 og U19 DM var på 

dagsordenen. Indstilling til bestyrelsen til at beslutte endelig model. Listen 

fra TU med bemærkninger til turnerringsreglement er på vej        

 
3. Ny sæson – hvilke indspark har BRUD, faggrupper og udvalg til hvilke 

udfordringer og indsatse, at vores foreninger vurderer, som vigtigt at DHF-
Bredde og Udvikling understøtter i sæsonen 2022-23?  
TF: Frivillighed, trænere og ledere. Hvis vi ikke har ledelse, har vi ingen 
trænere og dermed ikke noget grundlag for at kunne rekruttere flere 
medlemmer. Indsats overfor at rekruttere og uddanne flere ledere. Fx 
arbejdet med opgavekort.  
HZD: Frivillighed – passer godt med tema for Årets Håndboldforening. 
Sikring i den gode oplevelse af overgangen fra U11 til U13. Blev berørt i 



 

sæsonopstartsmøderne for U9-U13. Der udfærdiges en opsamling af 
møderne. Oplæg optages, Q&A udfærdiges og de temaer som var i særligt 
fokus, bliver der sendt noget mere information ud om. Og der bliver 
formidlet muligheder for kurser, onlinematerialer, podcast mm. 
 

4. Sammenhæng - Hvordan hænger/spiller det sammen med de indsatser, 
som enten er sat i gang eller er på vej? Statusafrapportering august 2022 
fra admin/udvikling på projekter og indsatser – dokument udsendt.  
Punktet udsat til næste møde. 

5. Prioritering - Er der indsatser, som anbefales prioriteret frem for andre ud 
fra faggrupper/udvalgs vurdering?  
Er der i forlængelse af det indsatser, som med fordel kan løftes i BRUD, 
faggruppe eller udvalgsregi? Noget vi skal skrue op for, noget vi skal 
gentænke?  
Punktet udsat til næste møde. 

 
6. BRUDs rolle - Hvordan understøtter BRUD bedst muligt samarbejdet med 

de stående udvalg? /Hvilke aktuelle snitflader har vi p.t.?  
Punktet udsat til næste møde. 
 

7. Nyt fra adm.: herunder evt. spr. til det udsendte dokument med opdatering 
for processen for Årets Håndboldforening 
 
Nåede kun kort at gennemgå Årets Håndboldforening, hvor BRUD blev enig 
om at de ønsker data, som kan støtte op om udvælgelsen. 
 
Årets Håndboldforening – oprids af proces 
Deadline for indstillinger er 1. oktober. BRUD modtager alle indstillingerne 
d. 4/10 og har t.o.m. 4/11 til at finde vinderen. Prisen bliver overrakt ved et 
lokalt foreningsarrangement i løbet af december.  
BRUD bedes tage stilling til om I ønsker tal på f.eks. medlemsudvikling eller 
andre data på de indstillede foreninger, udover vurderingskriterierne og 
det medfølgende ark. Tidligere er årets vinder også blevet vurderet på 
baggrund af medlemsdata og viden om DHF-aktiviteter fx håndboldskole, 
Trille Trolle mm. Dette bedes besluttet senest 1/10, så Laura kan forberede 
det. BRUD skal være særligt opmærksomme på følgende overskrifter i 
aktivitetsbeskrivelsen, hvor deres rolle er beskrevet: 
 
- Kriterier 2022 
- Udvælgelse af vinder  
- Præmie og overrækkelse 
- Tidsplanen 

 



 

8. Evt.  
Artikel fra Idrætsmonitor: ”Den romantiske forestilling om frivillige udgør 
en barriere for, at idrætssektoren kan blive moderniseret”, skrevet af 
Henrik Brandt, udsendes af BLB 
 

9. Mødedatoer (30/8 – teams, 22/9 – fysisk, 1/11 -teams el. fysisk, 12/12 – 
teams, 4/1 – fysisk, 22/2 – teams, 20/3 – fysisk og 27/4 – teams) 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk  
Udviklingschef 


