
 

 
 
Brøndby den 6. marts 2023 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 8 2022/2023  
 

Onsdag den 22. februar, kl. 17.30-19.30 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 (7. november 2022)  
Intet at bemærke 
 

2. Ny struktur, orientering og videre forløb/afslutning for BRUD 

Børne- og Ungefaggruppe overgår fra faggruppe til stående udvalg. Stadig ledige 
poster/udeståender i enkelte stående lokale regionsudvalg. Travlt forår ift. at få 
etableret udvalg.  
I dag meget tværfagligt som koordineres i BRUD, hvordan det koordineres 
tværfagligt fremadrettet, er der ikke taget stilling til. 
 
3. Opsamling på Vidensdag UF og TU 

Der er fra Ungefaggruppen afleveret en opsamling og tilbagemelding til 
bestyrelsen med forslag til, hvordan vi kan komme videre i arbejdet med udvikling 
af vores konkurrencestruktur/kamptilbud for unge. 
Opsamlingen giver et godt billede af dagen, de udfordringer vi sammen 
identificerede og anbefalinger til handlinger. UU har ifm. med tilbagemeldingen 
også sendt en opfordring til DHFs bestyrelse om at prioritere og sætte gang i 
arbejdet. Spørgsmålet er dog om vi er klar til at forandre? For det kræver en 
forandring, som vi indtil nu ikke har formået at sætte i gang. Det kræver handling 
bag ordene.  
Vi skal blive enige om en proces for, hvordan vi kan samarbejde på tværs om at 
skabe en løsning. Vi skal tale om formål med turnerings- og kampprodukt for 
forskellige målgrupper og afledte effekter ift. uddannelse og dommer, børn, unge, 
senior, elite mv. Men i hvilken grad er DHFs bestyrelse klar til at prioritere arbejdet 
med at skabe denne forandring? 
 

 
 



 

4. Streaming ungdom Dansk Håndbold 

Streaming af U15 og U17 er pt. sat på stand-by. Ungefaggruppen er af DHFs 
bestyrelse udpeget til at komme med anbefaling på, hvordan DHF bør forholde sig 
til streaming på ungdom. TF orienterede om forløbet indtil nu/forhistorien, 
herunder stor undring over at Ungefaggruppen og BRUD ikke som interessenter 
har været involveret i processen eller orienteret inden lanceringen var i gang.  
 
Input til anbefaling: 
Baggrund, udgangspunktet, hvorfor endte aftalen som den gjorde – Adm. oplyste, 
at det blandt andet skyldtes ønsker fra klubber? Hvilke klubber? For og imod? 
Argumenter? BRUD ønsker at komme i dialog med de nævnte klubber for at blive 
klogere herpå. 
Hvad med U19? mange U17 spillere som spiller med på U19? Spillere og trænere 
og dommere skal også have mulighed for at sige fra ift. streaming af kampe.  
 
Jura: GDPR-delen, er det lovligt? Faldgruber mm.? – Dette er håndteret og 
ansvarsplaceret hos administrationen. BRUD ønsker en sikkerhed herfor.  
Sportsligt: fordele/ulemper? – Indgår i den nye proces 
Rigtig sjov Håndbold: Hvad gør dette ved vores unge mennesker? – Indgår i den 
nye proces 
Evt. afledte refleksioner: Erfaringer og input fra andre forbund, håndbold (fx 
Norge) i andre lande og DIF. Udgangspunkt i os selv. 
 
Udfærdige en anbefaling fra UF, som sendes i høring i øvrige relevante udvalg fx 
DU og TU, samt fagadministration 
 
Der igangsættes nu en proces, og koordinator på skriveprocessen bliver Kristian 
Buhl. Der skal udfærdiges procesplan og arbejdsgruppe bliver ungefaggruppen. 
Skal indhentes ekspertrådgivning. Hvad kan vi lære af denne ift. andre processer? 
Overordnet procesplan præsenteres for bestyrelsen den 11/3 – herunder 
markeres også en bekymring for U19 
 
Endelig beslutning om DHFs holdning til streaming skal være taget af DHFs 
bestyrelse inden opstart af sæson 2023/2024.  
 
5. Status fra faggrupper og udvalg 

BF: Møde i BF 9. februar med baggrund i status på faggruppen, fremtidige 
persongalleri i Børneudvalget. Lukket BF ned og tyvstartet BU, mangler 
kommissorium for udvalgets arbejde. Brug for en afklaring på hvor ligger U13? 
Ønske om erfagruppe på tværs af udvalg, BLB bærer den videre. Hvor kommer 
ansvaret for Årets Håndboldforening til at ligge? 
 
UF: Ligger relativt stille, fortsætter arbejdet med konkurrencestruktur (påvirkning) 
og streaming. 00/01 rapport opsamling, dels delrapporter og dels den samlede 



 

evaluering. 
 
UU: Møde i januar, vedtaget uddannelsesstrategi (præsenteret af Dennis og 
Kasper Tolstrup), nye folk i udvalget, møde igen den 8. marts. Skal søges 
fondsmidler ift. at dække en del af økonomien på udd. strategien. Gang i elitedelen 
med kursusafvikling. Lidt stille periode på breddeuddannelse. Opbakning til ønske 
om samarbejde på tværs. Ny formand på vej. 
 
TU: Slutplanlægning DM for U17 og U19, spillesteder på vej. Overlevering til ny 
formand Palle Bækby. Kigger på anbefalinger fra TU/UU videns dag ift. hvad der 
kan arbejdes med. 
 
DU: Drifter i det gamle set-up til 1/7, samling på 2. div. Kommer i år til at ligge før 
sommer, som konsekvens af at elitedelen rykkes frem. Gør at flere aktiviteter skal 
rykkes frem og presser det hele lidt. Indkaldt de nye formænd til intromøde i 
primo marts, forventningsafstemning ift. arbejdet i udvalget. Mange positive ting i 
gang på dommerområdet. Automatisk dommerpåsætning udfordrer lidt, så det 
skaber lidt uro. De parametre systemet er sat op til at kigge på, er ikke helt 
hensigtsmæssig ift. optimal ”udnyttelse” og logik af dommerkompetencer til 
rådighed. Issue på ungdomssiden ift. hvilke dommere der skal dømme 
ungdomskampe primært U17 udfordringen er på. Kommer anbefaling på dette fra 
DU til TU. Kigger på det meste af bredde fra 3. division og ned. Hvordan påvirker 
igangsætning af uddannelsesstrategien arbejdet på dommeruddannelsesområdet? 
 

6. Nyt fra adm. herunder status omorganisering af udviklingsafdelingen 

Kort oprids af status på omorganisering af udviklingsafdelingen, som pr. 
1/7 skal opdeles i Bredde og Implementering, Innovation og Analyse. 
Orientering om opstart af rekrutteringsindsats her i foråret overfor 
forældretrænere (udgivelse af videoer).  

 
7. Evt.  

Ingen bemærkninger 

 
8. Kommende møder 

27/4 – teams, mødet den 20/3 aflyses 

 
 

Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk  
Udviklingschef 


