
 

 
 
Brøndby den 14. november 2022 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 8 2022/2023  
 

Tirsdag den 7. november, kl. 16.00-18.00 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Thomas Rich, Peter 
Jensen, Dennis Byskov og Lene Karsbæk (referent)  
 

Dagsorden 
 
Orientering/drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (30. august 2022)  
Intet at bemærke 
 

2. DHF-uddannelsesstrategi, høring i BRUD. Kort oplæg v/projektleder Kasper 
Tolstrup Andersen.  
Kasper Andersen gennemgik foreløbig indstilling på den nye 
uddannelsesstrategi. BRUD havde flere input og opmærksomhedspunkter. 
Det blev aftalt at disse sammenskrives og sendes til Kasper/UU. BLB er 
ansvarlig for opfølgningen herpå. 
Efterfølgende har DB og BLB været i dialog, og det er vurderet, at det giver 
bedst mening, at BLB gennemlæser den endelige indstilling og kommer 
med evt. opmærksomhedspunkter til dette ud fra drøftelserne på BRUD-
mødet. Dette sikrer bedre sammenhæng og beslutningsgrundlag. 
 

3. Årets Håndboldforening – udvælgelse af vinder 2022 
Indstillinger og data fremsendt, samt skema til udvælgelse.  Udvalget 
fremsender indstillinger til LK senest mandag den 14/11, som samler 
indstillinger og indkalder til ekstraordinært BRUD, hvis behov for yderligere 
afstemning/dialog om rangering. 
 

4. Status fra faggrupper og udvalg  
BF: Møde 9. januar, opfølgning på midtvejsevaluering og BHS, struktursnak 
mv. Nyt medlem er Marianne Folgersen fra HRØ. BHS aflyst pga. meget få 
tilmeldte, der vil blive gennemført on-line seancer med de emner, som var 
sat på programmet. Debat om det aftalte rul ift. afvikling, som er besluttet i 
UU. Skal det fortsætte således med 2 gange JHF, 1 gang FHF og 1 gang 
HRØ? 



 

UF: Afholdes fælles Vidensdag 19/11 mellem TU og UF, hvor det kunne 

være godt at få flere med       pt. 35 tilmeldt, super gode oplæg og indhold, 
som bliver tilgængeligt for alle. Opsamling på dagen af Thomas Ladegaard, 
som også er konferencier.  
Sidder pt. uden jysk repræsentation i UF, så efterlyses en ny repræsentant. 
 
TU: Ny struktur for DM U17 og U19 er implementeret/iværksat. Evaluering 
på sæson er i gang. 
 
UU: Evaluering på BHS i UU, flere elementer i spil der kan evalueres. UU 
kom på elitedelen ud med et stort underskud. Fokus på refreshmentkurser 
– fokus på Rigtig, Sjov Håndbold. En del instruktører, som stadig ikke har 
været igennem refreshmentkurser, også de som underviser på 
efterskolerne. Driften – kursusafvikling – fylder meget pt. Iværksat 
undersøgelse af hvor mange instruktører vi har på Trille og Trolle, løftet 
opgaven op i UU. T&T instruktører noteret i H@nda. Er der ok fra BF at 
dette løftes af UU? Instruktører, kursusafvikling og materialeudvikling. 
Lokal drift af BTU også i fuld gang. 
 
DU: Afholdes DU-ledelsesmøde ultimo december, opfølgning på nye 
spilleregler, regeltest og løbetest. RSH på dommerdelen – opstart udgivelse 
af artikelserie på 4 artikler, de kommende 4 måneder. MOC hurtigt ude og 
støtte op, tak for det. Dommertrøje med budskab om RSH – svært at få til 
at gå op, bl.a. fordi dommertrøjen forholdsvis dyr at indkøbe, og så er der 
allerede sponsorer på alle trøjer, som ikke nødvendigvis har lyst til at afgive 
mere plads. Endt med at indkøbe strygemærker, som primært kan placeres 
på den nederste del af ryggen. Herudover er udgivet en Grønspættebog til 
dommerne, som måske kom for sent ud, da de først kom ud efter 
opstartsmøder, og ikke er eftersendt af lokale kontorer, hvorfor de skal ud 
og evt. sendes med strygemærkerne.  
Gang i sæsonen, mange kampe, lider lidt af manglende dommere – lille 
udfordring især i 2. division, U19 liga og 1. division damer af de samme 
dommere, samtidigt med at ligaerne udvides. Bekymring ift. skader pga. 
overbelastning.  
 

5. Nyt fra adm. 
Projektet trænerkaravanen er påbegyndt ugentlig udsendelse af 
træningsplaner til U9 og U11 
 

6. Evt.  
Intet at bemærke 
 

7. Mødedatoer (12/12 – teams, 4/1 – fysisk, 22/2 – teams, 20/3 – fysisk og 
27/4 – teams)  



 

Dennis og Heidi er forhindret i deltagelse i mødet 20/3 pga. 
generalforsamling i kreds 6 – kigge på mulighed for flyt. Heidi er derudover 
forhindret i deltagelse den 22/2, kigger også her på mulighed for flyt.  
 
 

Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk  
Udviklingschef 


