Brøndby, den 31. august 2016
J.nr. 1607.16/ UJO

Referat af møde i DHF’s UU
Mandag den 22. august 2016 kl. 16.00 – 20.30
på Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

Jan Larsen (JL), Ove Leegaard (OL), Benny Nielsen (BN),
Lilja Snorradottir (LS), Joakim Pedersen (JP), Michael
Svendsen (MS) og Ulrik Jørgensen (UJO).

JL indledte mødet med at byde velkommen til den nye sæson og
konstaterede, at udvalget var uændret i forhold til den foregående.
Mødedatoer for sæsonen 16/17 blev præciseret:
3. oktober i Odense
9. januar i Odense
13. marts i Vejle
15. maj i Vejle
JL mindede om DHF Konferencen den 24. september. JP er forhindret i at
deltage.
Den 14.-15. oktober afholdes Børnehåndbold Symposium i Vildbjerg. JP,
OL og JL (fra fredag kl. 19.00) deltager. LS deltager evt.
Den 28.-29. oktober er der det årlige Uddannelsesmøde i Vejle. MS er
sandsynligvis forhindret fredag aften pga. arbejde.

Dagsorden
Sager til Beslutning
Punkt 1

UU’s visions- og strategiarbejde.
UU drøftede retningslinjerne for uddannelse af instruktører og
besluttede, at alle instruktører, som skal undervise på TRU,

skal på et forudgående instruktørkursus. Der lægges op til, at
der afvikles instruktørkurser lokalt/regionalt i løbet af efteråret.
I de kommende år afklares det årligt i april, om der er behov
for instruktørkurser for at uddanne nyrekrutterede
instruktører.
Rekruttering af instruktører sker lokalt.
For uddannede instruktører gennemføres der fremover lokale
certificeringsmøder årligt. Disse møder organiseres lokalt for
lokal økonomi.
UU besluttede, at der også skal indføres certificeringsregler
for DHF-instruktører. Der vil blive udarbejdet et oplæg på
dette til behandling på næste UU-møde.
Der ønskes en bedre evaluering af kurserne/kursusafviklingen. UU besluttede, at der skal findes software, som kan
bruges af alle lokale enheder. Spørgerammen udarbejdes fra
centralt hold. Bearbejdningen af evalueringsdata kan evt.
drives af udviklingskonsulenterne.
UJO undersøger hvilke programmer/systemer, der kan
bruges.
Arbejdet med uddannelse/certificering af instruktører skal
også indeholde en afdækning af kompetencer blandt
instruktørerne, sådan at det bliver nemmere at anvende
’specialister’ på tværs af områder.
Tidsplanen for de øvrige indsatser i relation til visionsplanen
fastlægges, når det er afklaret, hvilket manpower, der
fremover er til rådighed til uddannelsesopgaver.
Punkt 2

Uddannelse af seniortrænere.
På det seneste møde drøftede UU mulighederne for at
uddanne, opkvalificere og understøtte seniortrænerne i deres
arbejde. I forlængelse heraf har seniorfaggruppen drøftet en
idé om at udarbejde træningskort til seniortrænere.
UU er positivt indstillet over for dette, men vurderer, at det
kan være vanskeligt at vide, om der er et reelt behov for et
sådant produkt.
UU besluttede, at der i løbet af efteråret 2016 skal gennemføres tre lokale fokusgruppemøder, hvor man inviterer
seniortrænere for at afdække, hvad de mener, der er behov
for i forhold til uddannelse, hjælpemidler etc.

Punkt 3

Uddannelsesmødet i Vejle.
Indhold og form på mødet blev drøftet. UU besluttede, at en
række af forbundets toppolitikere skal inviteres med til mødet.
Formændene for faggrupperne vil også blive inviteret.
Der afventes input til dagsordenen fra de lokale udvalg. Både
JHF og HRØ har udvalgsmøde i uge 35.
E-læring på den nye DIF-platform skal demonstreres.
Opkvalificering af seniortrænere skal drøftes.
Skabelon for mødet samt forplejning bliver som tidligere år –
dog med en justering af natmaden.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Orientering.
a. Fra formanden
JL glædede sig over de gode resultater for diverse landshold
hen over sommeren.
Endvidere kunne JL fortælle, at posten som EU-formand
fortsat er vakant.
b. Fra udviklingsafdelingen
UJO orienterede kort fra udviklingsafdelingen, som i et
betydeligt omfang har fået tilknyttet Maria Bach som
kommunikationskonsulent. Der er klare forventninger om, at
MB kan medvirke til der sker et markant og nødvendigt løft i
afdelingens kommunikationsarbejde.
c. Fra udvalgsmedlemmer
OL er forhindret i at deltage i BRUD-møde den 12. september. JP undersøger, om han kan deltage fra UU i stedet.
OL kunne også fortælle, at der den 30. august holdes møde
om revision af udviklingskonsulentordningen.
MS redegjorde for det nye tiltag i HRØ, hvor UU har overtaget dommeruddannelsesarbejdet, da det tidligere har været
vanskeligt at fastholde de nyuddannede dommere. Der
arbejdes nu med en modulopbygget uddannelse og der
påsættes coaches på de nyuddannede dommer, som ønsker
at gå videre.
HRØ har aflyst et planlagt kursus med Flemming ’Tuborg’
Larsen og Jesper Jensen. I stedet forsøger man med et
arrangement den 3. december med et skandinavisk tema.
Claus Hansen og Johan Zanotti er hyret som undervisere og
skal suppleres af en svensker.

BN har - som en udløber af forårets debat om fysisk træning
holdt møde med Ulrik Wilbek for at drøfte problemstillingen.
Kan vi optimere noget? Er vores uddannelse god nok inden
for det fysiske område?
BN fremlagde desuden nogle problematikker fra sommerens
elitekurser. Det er af stor betydning, at der fortsat er et
samarbejde med talentsystemet om medier. Desuden
konstateres det, at der til næste år bør være anskaffet
spilletøj til brug på elitekurserne.
JP oplyste, at FHF skal i gang med ’et uddannelsesår’.
Starten er skubbet lidt i forhold til den oprindelige plan.
LS informerede om at hun holder orlov (rejse) i perioden 21.
december – 10. marts.
JHF arbejder p.t. med en plan om et internationalt kursus for
unge trænere, som bliver en bustur til Ungarn i sommerferien.

Punkt 5

DHF-instruktører.
En DHF-instruktør har pr. mail tilkendegivet, at han oplever,
at kommunikationen med instruktørerne er mangelfuld. Dette
blev drøftet og der er enighed om, at de udsendte informationer må være tilstrækkelige. Den pågældende instruktør er
blevet sorteret fra i HRØ’s instruktørkorps og det er UU’s
indstilling, at han heller ikke skal anvendes i DHF-regi
fremover.
En anden instruktør har tilbudt sig som DHF-instruktør inden
for et bestemt fagområde. Der er p.t. ikke behov for at
rekruttere nye instruktører på fagområdet.
JL udarbejder udkast til svar til begge.

Punkt 6

TRU-revision.
UJO præsenterede status på revisionsarbejdet. Kursistbogen
er tæt på at være færdig, men e-læringsdelen er den store
ubekendte.
JL konkluderede, at vi for fremtiden ikke skal melde en
deadline ud for færdiggørelse af nye materialer, da der altid
er nogle faktorer, vi ikke kan kontrollere. Der vil derfor
udelukkende blive arbejdet med interne deadlines.

Punkt 7

Lederuddannelse som e-læring.
UU tilsluttede sig, at der udbydes et HLA-forløb til afvikling i
2017.
I forbindelse med etableringen af den nye e-læringsplatform
vil det være oplagt at kigge på mulighederne for at udbyde
lederkurser som e-læring.
UU vurderer, at emner som ’Det gode møde’, ’Ny i bestyrelsen’, ’Ung i bestyrelsen’, ’Holdleder for ungdomshold’ og et
kursus, som beskæftiger sig med ’Personprofiler’ kunne være
relevante.
Udviklingskonsulenterne Benny Salling og Carsten Glejberg
er blevet koblet på opgaven. Det er hensigten, at de har et
oplæg klar til næste møde.

Punkt 8

Aktuelle opgaver og kursuskalender.
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.
Planerne for de kommende Kursus-Events blev drøftet. Den
netop udbudte event med Claus Hansen i Hadsten den 21.
september er markedsført på Fyn og i alle jyske kredse - dog
undtaget kreds 3, som har eget kursusarrangement samme
dag.

Punkt 9

Evaluering af sommerens aktiviteter.
Tophåndbold Symposiet havde deltagelse af ca. 100
personer. Arrangementet går i nul, men det er ikke muligt at
skabe overskud, da kursusomkostningerne til medier,
instruktører m.m. er ret høje.
Divisionsforeningen involveres i planlægningen af næste års
symposium, da de ønsker at afvikle en workshop parallelt
med.

Punkt 10

Eventuelt.
Intet at referere.

