
 

  
 
 
 
 
 
 

 Nyborg, den 27. januar 2023 

  
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 11. januar 2023 kl. 17.30 – 21.00 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ole Damgaard (OD), Dennis Byskov 
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou 
Malmros (TSM), Kristine Eriksen Nyboe (KEN) og Ulrik 
Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 

Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnehåndbold Symposium. 

Foranlediget af aflysningen af Børnehåndbold Symposiet 2022 
og drøftelser af forskellige fremtidige perspektiver (på UU-mødet 
den 30. november 2022), behandlede UU et oplæg fra admini-
strationen præsenteret af KEN. 

Der var en grundig drøftelse af de forskellige aspekter omkring 
de forskellige scenarier og UU kom i sidste ende frem til en 
’både-og-beslutning’. 

 Beslutning: 

• UU besluttede at fastholde Børnehåndbold Symposiet 
(BHS) som selvstændigt event. UU ønsker en afvik-
lingsmodel, hvor BHS udbydes hvert andet år, som en 
en-dags event med parallel afvikling to lørdage to 
forskellige steder i landet (eksempelvist Viborg og 
Odense). BHS udbydes næste gang i oktober/november 
2024. 

• UU indstiller endvidere til, at DHF hvert andet år afvikler 
en kongres (a la videnskonferencen eller DBU-kongres-
sen) med en bredere målgruppe (og dermed forventet 
højere deltagerantal). 



 

UU anbefaler, at ’kongressen’ forankres bredt i 
organisationen med afvikling første gang i marts 2024 
eller marts 2025. 

 
Punkt 2 Fremtidens instruktører. 

UJO fremlagde status på arbejdet med instruktørindsatsen. 

Det blev konstateret, at der fortsat var en stribe BTU-
instruktører, som ikke havde fået gennemgået ’refreshment’-
kurset som e-læring. Det blev diskuteret, hvordan dette skulle 
håndteres. 

UJO præsenterede de kommende tiltag. 
I løbet af kort tid nedsættes der arbejdsgrupper, som skal 
beskæftige sig kravs- og kompetenceprofiler for instruktører 
samt scouting og rekruttering af instruktører. 
En gruppe af foreningskonsulenter har fået allokeret arbejds-
timer til at drive disse arbejdsgrupper, som herudover skal 
sammensættes af UU-medlemmer, instruktører og evt. admini-
strative medarbejdere. 

Herudover skal der planlægges og afvikles et kursus for nye 
BTU-instruktører. Lars Møller og UJO varetager denne opgave. 

Yderligere skal et koncept for supervision af BTU-instruktører 
udvikles og afprøves frem mod juni 2023. UJO er ansvarlig for 
denne proces. 

 Beslutning: 

• UU fastsatte onsdag den 18. januar 2023 som ultimativ 
deadline for gennemførelse af BTU-instruktør 
’refreshment’-kurset som e-læring. 

• UU tilsluttede sig planen for de kommende tiltag 
indenfor instruktørindsatsen. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 3 Breddetræneruddannelse. 

UU gjorde status på afviklingen af moduler på Børnetræner-
uddannelsen (BTU) og Træneruddannelsen (TRU) i den 
igangværende sæson. 

DBH havde trukket data fra Hånd@, men konstaterede, at disse 
data i bedste fald er vejledende. Der trænger til at blive ryddet 
op. 

Sammenfattende kan det siges, at der er mest efterspørgsel 
efter BTU-kurser med indhold rettet mod de yngste spillere. Der 
er også fin søgning til kurser i Trille Trolle. 

Kun ganske få TRU-moduler gennemføres. 

En for stor andel af de udbudte kurser må aflyses og der 
opleves generelt en faldende deltagelse Post-Corona. 



 

 
Punkt 4 Nuværende og kommende aktiviteter. 

UJO orienterede om en workshop om uddannelse af unge 
trænere, som vil blive afviklet i Middelfart den 31. januar. Her vil 
der blive samlet op på erfaringer fra forskellige lokale initiativer 
fra denne sæson. 
Workshoppen har også deltagelse af en repræsentant fra Dansk 
Skoleidræt og fra DIF. 

DBH opfordrede til også at have øje for efterskolerne i den 
sammenhæng. 

OD kunne fortælle, at idrætshøjskolerne også er dialog med DGI 
og DIF om mulighederne for lederuddannelser for de lidt ældre 
unge. 

TSM gav udtryk for, at han gerne ville deltage i workshoppen. 

Der afholdes møde om Tophåndbold Symposiet den 19. januar, 
hvor en lille gruppe er inviteret til at bidrage med input til pro-
grammet på årets arrangement. 
Lancering af årets symposium sker i løbet af februar. 

KEN kunne fortælle, at der den 24. januar afvikles webinar om 
Spejlven – et projekt, som bl.a. sætter fokus på at eliminere 
kropsforskrækkelse og skabe gode omklædningsvaner.  

Invitationer på de forskellige elitetrænerkurser er ved at blive 
udsendt. Det sker planmæssigt eller endda lidt ’før tid’. 

 
Punkt 5 Orientering. 

BN har modtaget en henvendelse fra forfattergruppen bag 
bogen ’Gør dig umage’. Denne gruppe tæller bl.a. nogle DBU-
instruktører. BN sender dem et svar, hvor det forklares, at vi på 
nuværende ikke har ressourcer til at gå yderligere i dialog. 

 
Punkt 6 Eventuelt. 

Der blev kort talt om perspektiverne ved den forventede  
kommende strukturændring. DBH gav udtryk for, at han havde 
et håb om at de fleste fra den nuværende ’garde’ ville fortsætte. 

 
 
 
UJO 
 

 
 


