Brøndby d. 11. januar 2018

BRUD-møde
Torsdag d. 11. januar 2018, kl. 18.00 – 20.30
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
Deltagere:
BRUD: Betina Lyng Bjerre (formand), Ove Leegaard, Troels Hansen, Heidi Zacho,
Julie Holst Junker og Steen Jørgensen
Afbud:
Lars Hagenau og John Kruse
Referat:
1.Velkomst
BLB bød velkommen, og konstaterede at der forelå afbud fra Lars Hagenau og John
Kruse.

2.Status og orientering

a. BRUD og Faggrupper (BLB)
BLB nævnte at der fortsat mangler udpegning af formand i seniorfaggruppen, som har
møde 24. Januar.
Derudover henviste BLB til drøftelsen i bestyrelsen ift. BRUD’s rolle, som nu var
afklaret som udover tænketank også være en koordinerende enhed for tværgående
projekter på tværs af to eller flere faggrupper/udvalg, såsom eksempelvis Ulige
Årgange. Det stiller krav til BRUD-udvalget i forhold til at være i dialog og koordinere
løbende. Det blev også fremhævet at det forventes indstillet til
repræsentantskabsmødet at sammensætningen af BRUD i den nye sæson kommer til
at bestå af formand, samt formænd for de tre faggrupper, samt øvrige
udvalgsrepræsentanter efter behov.
Der opstod en drøftelse af hvad der er elite og hvad der er bredde. En uofficiel
definition der har været anvendt er at alt hvad der på seniorsiden er Liga og 1. Division
betragtes som elite, mens alt under dette er bredde. Der synes ikke at være en
lignende definition på ungeområdet, hvor hele talentområdet fremstår som et
gråzoneområde. Der var enighed om at søge dialog med eliteafdelingen forud for en
fælles afklaring i bestyrelsen af dette spørgsmål, således snitfladerne kan afklares.
Der var også et ønske om at få kigget på en klublicensordning/”smiley-ordning”,
indeholdende blandt andet etiske retningslinjer, hvilket blev noteret som et fremtidigt
drøftelsesområde.

b. Udviklingsafdelingen (SJ)
SJ gennemgik udviklingsafdelingens medarbejdere og organisering, så udvalget har et
klart billede af hvem der servicerer hvilke udvalg og grupper
c. Strategier og Projekter (SJ)
SJ gennemgik Visionsprojektet Bevæg Dig For Livet, og de fire underliggende
delprojekter
• Håndbold Fitness
• Motionsspil for voksne
• Håndboldens dag
• Fastholdelse af teenagere
Vigtigheden af at få etableret et godt samarbejde med DGI’s konsulenter og frivillige på
både regionalt og lokalt niveau blev fremhævet som en væsentlig forudsætning for at
lykkes med at indfri målsætningen om 6.000 nye medlemmer blandt unge og voksne i
løbet af den treårige projektperiode.
Også DIF strategispor samt den samlede oversigt over rekrutteringsaktiviteter blev
gennemgået. En hurtig delkonklusion er, at vi har gode rekrutteringsaktiviteter, men
generelt set for svært ved at fastholde spillere i foreningerne, uanset alder.
d. Strategiproces (SJ)
De overordnede linjer i den forestående strategiudviklingsproces for hele dansk
håndbold blev gennemgået. Der forventes gennemført et stort fælles strategiseminar i
foråret, hvilket der forventes indkaldt til snarest.
e. Ulige Årgange (SJ)
Status på tidsplan blev fremlagt og drøftet, forud for næste møde i Ekspert-faggruppen
25/1.
3.Sager til drøftelse

a. Holdfællesskaber – proces (BLB)
BLB har modtaget rapporten, som har affødt nogle grundlæggende spørgsmål til
forfatteren, der skal besvares inden processen kan fortsætte. Det foreslås at rapporten
præsenteres for henholdsvis Ungefaggruppen og TU, i det omfang de ønsker det. Det
blev foreslået at prøve at etablere et fællesmøde indenfor et par måneder, hvor dette
kan formidles og drøftes. Her vil eventuelle øvrige BRUD-medlemmer også kunne
inviteres.
b. Årets Håndboldforening (BLB)
Proceduren fra 2017 fortsætter med uændrede kriterier. Aktiviteten skal evalueres og
efterfølgende drøftes.
4.Kort nyt fra Udvalg og faggrupper

TH: Fælles reglementet kører overordnet set godt, om end der skal foretages mindre
justeringer. TH opfordrede i den forbindelse Distriktsforbund og Kredse til at sætte
fokus på den gode (og jævnbyrdige) håndboldoplevelse, idet reglerne ikke kan sikre
dette alene. U18/U21-reglen er også genstand for en debat
HZ kunne berette om et møde i børnefaggruppen hvor det samlede aktivitetsudbud var
blevet drøftet og forsøgt opgjort, hvilket fortsat pågår. Totalhåndboldkonceptet står
foran evaluering, hvilket er i den indledende fase.
JHJ nævnte at der har været gennemført heldagsmøde i ungefaggruppen i november,
hvor man efter en længere pause og ny besætning har haft fokus på at lære hinanden
at kende, samt drøftet fastholdelsesperspektiver bredt set.
OL refererede fra seneste uddannelsesmøde, og den forestående opgave ift. Justering
af uddannelsesmaterialerne, når resultaterne af spilleformsanalyse mv. foreligger. OL
bad børnefaggruppen om hjælp ift. Profilering og uddannelse af endnu flere
børnetrænere, samt til ungefaggruppen ift. profilering og uddannelse af endnu flere
ungdomstrænere. BTU-moduler er seneste år gennemført med trænere fra 129
forskellige foreninger, og TRU med trænere fra 95 forskellige foreninger. Der er
generelt set gode stemning, og nyt fokus i uddannelsesudvalget på uddannelse af
børne- og ungetrænere. Børnesymposiet bliver lagt på Fyn første weekend i oktober i
år.
5.Eventuelt

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen
Betina Lyng Bjerre
Bredde- og udviklingsansvarlig DHF

/ Steen Jørgensen
Udviklingschef

