Brøndby, den 29. marts 2017/KTN

REFERAT
BRUD MØDE
Mandag den 27. marts 2017
Scandic Odense
Deltagere: Karina Christensen (KC) faggruppe børn, Julie Holst (JH)
faggruppe unge, Casper Lemvig Petersen (CLP) faggruppe senior, Ove
Leegaard (OL) uddannelsesudvalget, Jens-Carl Nielsen (JCN) faggruppe
breddedommere, Troels Hansen (TH) turneringsudvalget, Morten Stig
Christensen (MOC), Betina Lyng Bjerre (BLB), Katrine Thoe Nielsen (KTN).
Afbud: John Kruse
Dagsorden:
1. Nyt fra Faggrupper og Udvalg
Faggruppe Børn:
 DHF Kortbane
KC: Udfordring med at få synliggjort produktet og af de bagvedlæggende tanker.
KC: En kæmpe implementeringsopgave – Hvordan kan vi gøre det bedre fra faggruppen og helt
ud til brugerne?
OL: Spørgsmålet angående ejerskab, hvordan man får brugerne i tale (især dem der ikke er klar
til forandring), affødte en god snak om hvordan man både rammer det politiske og brugerne.
Input som faggruppen tager med hjem og arbejder videre med.
BLB: Der skal arbejdes på to fronter. Den politiske beslutning, med hjem i baglandet og BUU
medlemmerne.
TH: Ansvaret bør pt. ligge i Børneudvalgene lokalt. Argumentet er at DHF Kortbane i står ikke
turneringsreglementet for øvrige rækker.
JCN: Vigtigt at man får registreret antal hold i forhold evalueringen (KC: det sker på samme
måde som totalhåndbold).
TH: Vigtigt at se på i evalueringen om det skal være turneringsprodukt og til hvilken målgruppe.
MOC: Vigtigt at indtænke vores udviklingskonsulenter. Hvordan og hvor meget de skal klæde
på?
BLB: Vigtigt at være til stede når der afvikles DHF Kortbane det giver mulighed for at tale med
folk, så man får dialogen og kan få intentionerne frem.
Uddannelses udvalget:
Man er i mål med TRU materialet og instruktørerne er uddannet.
Indsats omkring ”seniortræneren”. Der afvikles tre fokusgruppeinterviews med fokus på hvad er
det trænerne efterspørger.
Jan Larsen stopper som udvalgsformand.
Logistisk udfordring mht. mødeafvikling især når der er flere konsulenter der er tilknyttet med
arbejdsopgaver der tilhører uddannelse.

OL: Opfordre Faggruppe Børn til at komme med input til Børnehåndbold Symposium. Disse
input kan gives til uddannelseskonsulent Katrine Thoe Nielsen ktn@dhf.dk.
Turnerings udvalget:
TH: Vi er tæt på at vi har et enslydende turneringsreglement, fra 11 til 1. Der er blevet givet og
taget og vi er kommet frem til en rigtig fornuftigt produkt.
Faggruppe Breddedommerne:
JC: Er spændt på hvordan det kommer til at se ud med det nye tiltag fra bestyrelsen. Har møde
den 4. april hvor vi kan tale fremtid.
Faggruppe Senior:
CLP: Gennemgik faggruppens arbejde om ”Nye kampformer”.
Stor ros til faggruppen for det fremlagte produkt, det ser rigtig spændende ud.
Der var en god snak om hvordan angriber man de forskellige målgrupper (Erfarende- og
nuværende spillere / Genrekruttering, tidligere spillere/ Nybegyndere, senstartere).
Input:
Genrekruttering og ny startere gennem børnene (eks. U-6 træning i den ene hal og voksen spil i
den anden hal).
Relationer er esentielt
Identificer en startgruppe

2. Orientering fra bestyrelsesmøder
Håndboldskolen
Beach
Samarbejde med udviklingsafdelingen
Sager til beslutning
3. Årets Håndboldforening – kriterier og udvælgelse
Samme skabelon og procedure som sidste år.
Deadline: Betina tjekker op på hvornår HRØ og FHF har deadline i forhold til deres
respektive deadlines.
4. Breddetræf – beslutning om fremtidig koncept og forslag til
eventuel dato
Der blev ikke taget en beslutning. Udvalg og faggrupper skal tale igennem
hvorfor/hvorfor ikke det et Breddetræf vil være vigtigt at afvikle samt forslag til rammer
og indhold.
Faggrupperne skal melde tilbage til om form, termin, ønsker og indhold til Betina
Stikord fra debatten:
Faggruppernes genklang tilbage i landet
Krydsfelter der kan diskuteres
Kan give noget viden om ”hvorfor arbejder vi med dette”
Sætter spørgsmålstegn ved at det ikke er fagspecifikt
Forslag om at ændre rammen til unge- og voksen symposium

Lukket del:
5. Indstilling fra faggruppen senior – Nye kampformer

Evt.
Fra MOC / udviklingsafdelingen:
Kort opsummering om DGI/DIF bevæg dig for livet og DIF strategiske spor
Hjernerystelser – MOC rundsender status DIF’s arbejde med hjernerystelser i sport
oprindeligt initieret af DHF og Dansk Ishockey Union for at få et samlet sæt anbefalinger
fra de fremmeste eksperter til gavn for alle specialforbund, hvor hjernerystelse kan være
en risikofaktor.
Medlemsopgørelse, 6. april, det ser okay ud efter at man lokalt fik gået tallene efter.
Medlemsindsats – aktivitetsmedlemsskab
DIF ”Det sker ikke for os” konference om seksuelle krænkelser. Muligt at deltage,
Idrættens Hus 10. maj kl. 9.30-15.00
Udviklingschef, der afvikles samtaler og kandidaterne er gode.
TH: Folkemødet – FB siden, like og del 
Tre debatter og en workshop (send bilag med ud)
Input til cases også fra det jyske

Referent
/ Katrine Thoe Nielsen
HR- og Uddannelseskonsulen

