
 

  
 
 
 
 
 

 Nyborg, den 17. marts 2023 

  
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 17.30 – 20.00 
på Vejen Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ole Damgaard (OD), Dennis Byskov  
Hansen (DBH) og Ulrik Jørgensen (UJO). 
 
Afbud fra Torben Schou Malmros (TSM), Lise Rosenfeldt 
Laursen (LRL) og Henrik G. Larson (HGL). 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 UU i den nye struktur. 

Punktet var sat på dagsordenen med henblik på at afklare, 
hvordan uddannelsesarbejdet bedst kunne håndteres i over-
gangsfasen fra ’det gamle UU’ til ’det nye UU’ og hvordan en 
løbende overlevering kunne foregå. 
Da det viste sig, at HGL ikke kunne deltage i mødet, kom 
udvalget desværre til at mangle nogle informationer i forhold til 
at blive konkrete. 

UJO kunne oplyse, at han har indledt en dialog med den 
kommende UU-formand, Per Tørslev Jensen om arbejdet på 
uddannelsesområdet.  

DBH konstaterede, at overgangsfasen og overleveringen netop 
nu er en generel udfordring – også decentralt. 

Der er i UU en klar intention om at bidrage til en god overleve-
ring til ’det nye udvalg’. 

 
Punkt 2 Uddannelsesstrategi. 

Da HGL var fraværende, var det ikke muligt at få en grundig 
orientering om bestyrelsens behandling og godkendelse af 



 

uddannelsesstrategien. UU er her især interesserede i 
perspektiverne for økonomi og implementering. 

UU finder det altafgørende, at der bliver afsat de nødvendige 
administrative ressourcer til gennemførelsen af de 13 indsatser i 
strategien. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 3 Fremtidens instruktører. 

UJO orienterede om arbejdsprocessen, hvor en arbejdsgruppe 
med udvalgte foreningskonsulenter havde været samlet til et 
’kick-off-møde’ i starten af februar. 

Der indkaldes til et møde den 12. april, hvor to arbejdsgrupper 
parallelt skal arbejde med spørgsmålene om kravs- og kompe-
tenceprofiler samt scouting/rekruttering. 

Processen med design af et supervisionsprogram for BTU-
instruktører igangsættes medio marts. 

Et kursus for nye BTU-instruktører forventes afholdt i løbet af 
maj. 

 
Punkt 4 Uddannelse af unge trænere. 

Det udsendte notat fra en workshop ultimo januar blev taget til 
efterretning. Administrationen arbejder videre med de beskrevne 
indsatspunkter i det omfang, der er ressourcer til det.  
Det noteres, at temaet ikke er en del af den vedtagne uddannel- 
sesstrategi. 

 
Punkt 5 Nuværende og kommende aktiviteter. 

UJO redegjorde for planerne for Tophåndbold Symposiet i juni. 
To udenlandske undervisere er på plads. Der arbejdes på at få 
tilsagn fra yderligere en. 
Andre underviseremner og temaer blev præsenteret og drøftet. 

Planlægningen af det kommende forløb på Talenttræneruddan-
nelsen er startet. I den forbindelse bliver der kigget på, hvordan 
forskellige trivselstemaer skal behandles.  

Arbejdsprocessen omkring elitetrænerkurserne forløber plan-
mæssigt. 
Der er modtaget et stort antal ansøgninger om optagelse på 
Testkurset. Det er umiddelbart positivt med den store interesse, 
men det betyder samtidigt, at mange må afvises, da der er et 
begrænset antal kursuspladser. 
Der skal kigges nærmere på, om dette kan forventes at gentage 
sig i de kommende år, så der skal tages højde for dette i den 
pågående omlægning af dette kursusniveau (Test- og Diplom-
trænerkursus). 



 

Der er fornyeligt lanceret en ’forældretrænerkampagne’, hvor det 
nye videomateriale rettet mod forældretrænere er et centralt 
element. 
Der kigges på effekten af kampagnen, når vi når lidt længere 
frem. 

UJO orienterede også kort om det senest afviklede webinar om 
frivillighed, som var det sidste i rækken af webinarer som 
erstatning for det aflyste Børnehåndbold Symposium (BHS). 
Udvalget fandt det positivt, at ’BHS-gryden’ blev holdt i kog. 

I udviklingsafdelingen er der blevet kigget på perspektiver i 
forhold til lederuddannelse. Der bliver i den kommende periode 
arbejdet videre med denne proces. 
En kvantitativ undersøgelse skal afdække behovet blandt 
foreningslederne, lige som foreningskonsulenterne også vil blive 
inddraget i forarbejdet. 
DBH mindede om, at ungefaggruppen også arbejder med en 
indsats rettet mod unge ledere. 
 

Punkt 6 Nyt fra UU-medlemmer og adm. 

Intet at referere. 
 
Punkt 7 Eventuelt. 

Intet at referere. 
 
 
UJO 


