
 

 

Til JHF UU 
 
 

 
Referat JHF Uddannelses Udvalg  

Lørdag d. 9. juni 2018 
Vejle Center Hotel  

Willy Sørensens Pl. 3, 7100 Vejle 
 
 
 
Til stede:  Dennis Byskov Hansen Kreds 6, Ove Legaard JHF, Erik Møller Kreds 3, Carsten Solberg 

Kreds 4, Tue Fisker Kreds 5, Lars Lynge Kreds 8 
 
Afbud:  Flemming Østergaard Kreds 1, John Andersen Kreds 2, Lilja Snorradottir Kreds 7 
 
 

1. Velkomst 

a. Nyt punkt 17 Kontoret – punktet blev godkendt  

2. JHF UU Møde 7. marts 2018  

http://www.haandbold.dk/media/8131/referat-uu-moede-7-marts-2018.pdf 

a. Referatet er godkendt, men opfølgning på følgende emner: 

i. Uddannelsesansvarlig – se punkt 11 

ii. TRU – se punkt 9 

3. DHF UU Møder siden sidst 

a. http://www.haandbold.dk/om-dhf/moeder-og-referater/uddannelsesudvalg/ 

b. Referat ikke sendt ud  

c. Dagsorden fra mødet (medbragt) ikke sendt ud – forglemmelse 

Instruktørkurser BTU – TRU  
Elitekurser  
 
Ny konsulentordning, gør at timer til uddannelse laves om. Tidligere har der været 1,5 mand til 
uddannelse svarende til 150 %, dette laves om til 90 %. Ulrik og Katrine er omkring posten.  
 
Lars – Vigtig der bliver kigget på arbejdsopgaver, og om lokale UU folk kan bruges når der er DHF 

kurser i de enkelte kredse. 

 
JHF UU er klar til at hjælpe til i samarbejde med lokale konsulenter og lokale UU medlemmer. 
 
DHF UU følger op på det, så vi har den rette mænge mennesker omkring uddannelse og kan 
opretholde en høj standard.  
 

4. Opfølgning på Breddeseminar lørdag d. 2. juni 

a. Kort opfølgning (Carsten, Lynge, Ove og Dennis), 

Super fælles oplæg om uddannelse, det var en øjenåbner, at se hvordan vi kan gøre det. Fint 
oplæg om vores egen uddannelse, men det var lidt rodet og overfladisk.  
 
Dejligt med networking blandt andre ligesindede.  
 
Vi skal have set på en strategi / plan for fremtiden. Vi rammer ikke den målgruppe vi vil og vi 
kommer ikke ud med vores kommunikation. Der skal ligges større vægt på at sælge vores 
produkt. 

http://www.haandbold.dk/media/8131/referat-uu-moede-7-marts-2018.pdf
http://www.haandbold.dk/om-dhf/moeder-og-referater/uddannelsesudvalg/
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b. App – opfølgning – mest muligt pres fremadrettet. 

Udvikling af App blev lagt ind som punkt nummer 1 og fik stor opmærksomhed. 
 

5. App 

a. Status (Dennis) 

Der ligger en mulighed i, at vi kan tjene lidt penge ved, at få noget reklame ind over. Ideen ligger 
i den kommercielle afdeling. 80 % af alle trænere bruger App minimum 1 gang i ugen. Steen 
Jørgensen arbejder videre med ideen. 
 
Tina Black kommer med et estimat / opfølgning efter sommerferien.  

 
Tue – Er det penge der mangler for at vi kommer videre i nærmeste fremtid? 
 
Dennis – Nej ikke helt, men bestyrelsen vil have alle tal inden beslutningen tages. Der er 
opbakning blandt alle der har set materialet. DHF’s bestyrelse evaluerer punkterne der er 
kommet fra Breddeseminaret og herefter ses der på en samlet strategi for fremtiden. 
 
DHF Planner ligger klar efter sommerferien uden at der er sat dato på.  
Morten Juul, HRØ er på opgaven og skal have hjælp når planner søsættes til at øge synligheden. 
 
Ove – Stor tak til Dennis for den store indsats der er lagt i Uddannelse, uden dig var vi ikke 
kommet så langt på så kort tid. 
 
Kommunikation - Arbejdsgruppen ved Gitte, Joakim og Dennis har haft fokus på App og 
synlighed, derfor er punktet kommunikation ikke sat i søen endnu – Der er kontakt med Maria-
Terasa Grønning Faurhøj fra DHf. 

 
6. Børnesymposiet fredag og lørdag d. 5. & 6. oktober 

a. Sidste UU-møde spurgte Lynge efter Torsten Laen ideen er sendt videre til Gitte, HRØ og 

K2. 

Lynge: Det kunne være spændende at få Torsten med ind over, han har en god kultur i 
rygsækken og har en stor viden fra ind og udland. Træner selv børn og har en viden det kunne 
være spændende at få del i. 
 
K2 og Gitte sidder i arbejdsgruppe og har vi input skal de endelig sendes videre. De er i gang med 
at planlægge.  
 
Lars finder ud af, hvor langt K2 og Gitte er med programmet. Er der plads vil Lars gerne tage fat i 
Torsten. 
 

b. Hvem forventer at deltage – umiddelbart ikke DH 

Det kunne være fedt, at vi var stærkt repræsenteret. Se om lokale UU-folk kan komme med. 
Kredsene dækker selv eventuelle udgifter. 
 

c. Vigtigt at vi deltager – diskussioner og nye tiltag – evt. på sigt en med i arbejdsgruppen 

omkring BS? 

Gitte er kommet med i arbejdsgruppen omkring børnesymposiet – Godt så vi får  
vores tanker med, men ser JHF UU gerne at der kommer et udvalgsmedlem med, så vi har  
en politisk forankring til Jylland. 
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7. Vejle mødet 

a. Ønsker / tanker / ideer / nye tiltag  

Hvad kunne vi tanke der skulle med? 
 

Lars - Fokus på senior breddehåndbolden – Hvordan rammer vi trænere for denne målgruppe?  
Hvordan klæder vi trænerne på til at tage imod de spillere der kommer hjem fra efterskole og 
hvordan fastholder vi spillere der kommer fra ungdomselite og ikke rammer øverste hylde. 
 
Tue – Benny Nielsen i et år og der er sket rigtig meget på uddannelse. Kan vi samle op på 
tidligere Vejle møders referater og se om vi har grebet alle bolde?  
Har vi fat i de udfordringer der har været? Der har været store omvæltninger omkring 
uddannelse. Det kunne være spændende at diskutere om vi er kommet i mål. Status på om hvad 
vi har nået – Vi er kommet langt, men har vi fat i alle tråde? 
 
TRU Jylland, hvad er status på vores afviklede TRU-moduler.  
 
Ove – ”Bevæg dig for livet” kommer ind over, skal vi lave et materiale hertil, så de nye 
”håndboldspillere” har et materiale de kan starte op med.  
 
Lars – Vi skal have lavet noget inspiration. Trænerkort, video, hjemmeside. Vi skal inspirere til at 
gøre breddehåndbolden spændende, lettilgængelig og inspirerende. 
 

b. Husk at få udvalgsmedlemmer, Konsulenter + kontorfolk med på Vejle mødet 

Dennis - Gør gerne noget reklame hjemme i kredsen for at få konsulenter og kontoransatte med.  
 
Lars – Er det timer vi skal bruge på vores ansatte, risikerer vi ikke at fjerne for mange timer fra 
vores foreninger? 
 
Tue – Ikke sikker på at det er dette møde vi skal spare timer på, vigtigt at politikere og ansatte får 
sat sig ned og snakket om status. Vigtigt de er med i maskinrummet så vi kan komme hele 
paletten rundt og få implementeret nye ideer i konsulentens hverdag. Salgsarbejdet er lettes 
hvis alle er ligeligt informeret. 
 

8. Priser på uddannelse 

a. Skal der være ensartethed eller plads til forskelle 

Priser er ikke ens hen over kredsgrænserne, kan vi finde til enighed? Skal vi komme til enighed? 
 
Ove – Vi har en fast aftale om priser, 100 kr. pr. time. derudover kan forplejning komme ind over, 
bogen koster 100kr., og foreningskurser koster 2500 kr. Derfor skal vi kunne ensrette vores 
kursuspriser. 
 
Tue – Ja vi har en retningslinje, men der kan være forskelle på halleje (Kommunal / Privat) og for 
at komme rundt kan der være stor forskel i udgifter. Det enkelte modul kan også stille forskellige 
krav til medier, haller, remedier og instruktører. 
 
Vigtigt at der er en gennemsigtighed, der kan være differenser, men kursisten SKAL kunne 
gennemskue forskelligheden. 
 
Carsten – Hvis vi laver brochure så er vi nød til at sende et ens produkt ud i forbindelse  
med pris.  
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Dennis – Vigtigt at vi får med at materiale kun skal købes 1 gang og det bør fremgå af 
folderen at der er forskel i prisen om man har en bog eller ej. 
 
Lars – Er det nødvendigt med en prisregulering? Prisen er en faktor for om vi  
får kursister med. 

 
Det blev besluttet at priser skal følge nedenstående model:  

 
100 kr. pr. time  
100 kr. for materiale  
2500 kr. for et foreningskursus 
 
Prisen må gerne variere, men er der tale om rabat fra kredsen er vi nød til at skrive det.  
 
Løbende punkt til UU-møde dagsordenen – Pris for kurser. 

 
9. Evaluering af kurser 

a. https://da.surveymonkey.com/r/9FHZGQM (brugt i Kreds 2) 

b. Henrik og Jeppe (DHF Brøndby – ekspert i spørgeskemaer og udformning af dem 

(breddeseminar, instruktør undersøgelse m.m.) 

c. Henrik og Dennis har snakket om en version som gerne skulle ligge klar omkring 1. 

september. 

Dennis – Spørgeskemaet kan bruges til alle kurser, kræver kun en lille tilretning fra kursus til 
kursus. 

 
10. TRU  

a. Moduler efteråret 2018 (hæfte)  

b. TRU moduler forår 2019? Online – opdatering via Marc.  

Når der kommer nye kurser rundt i kredsene skal den enkelte kreds sende invitationen til Marc 
og derefter ligger han det ind i folderen online  
 

c. Månedligt nyhedsmail fra JHF UU?   

På IHÅ var det et ønske at der var en nyhedsmail – Skal vi have det søsat? Er en mail brugbar, 
rammer den de rigtige, har vi nok at sige. Kan vi bruge vores App? 
 
Beslutning – Der benyttes ikke nyhedsmail. Vi bruger Hjemmesiden og Facebook som primære 
medie. Håb for fremtiden er, at App vil kunne komme med ind over. 

 
d. Instruktør materiale  

Dennis – Materialet er ikke helt færdigt. Der mangler den sidste finish så overskrifter, linjer og 
billeder står skarpt. 
 
Tue – På IHÅ var der formøde og her blev der snakket om instruktørmaterialet. Det vi (DHF) 
tilbyder er for lidt. Vi risikerer at vores instruktører laver deres eget og så mister vi kontrollen på 
hvad der bliver udbudt på landsplan. 
 
1. Deling af slides fra de instruktører, som har været afsted. 

Har vi instruktører der kunne være foregangsmænd på, at lave et mere udvidet 
instruktørmateriale som kan lægges op til download? 

https://da.surveymonkey.com/r/9FHZGQM
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Lars – Har vi materiale f.eks ”The Danish Way”, hvor der i forvejen er noget vi kan 
bruge / implementere? 
 
Tue – Foruden materiale og PP. Vil det være hjælpsomt at ligge 2-3 eksempler op på, hvordan 
tidligere instruktører har strikket kurset sammen. 
 
Dennis – Materialet manglen skal løses inden oktober, hvor næste store kursusforløb sættes i 
gang. 
 
Beslutning – Vi henstiller til at ”The Danish Way” benyttes som inspiration til kommende 
instruktør materiale.  
Vi opfordrer DHF til at tage fat i Simon Sørensen, Bjørn Sommer, Niels Christian Pedersen, Jesper 
Johnsen, Søren Fisker, Martin Hjortshøj, Lars Lynge og Henrik Elkjær i forbindelse med 
optimering af instruktørmaterialet.  
JHF UU er indstillet på at bakke op økonomisk til eventuel honorering. Dette skal selvfølgelig 
igennem JHF FU inden at det kan effektueres.  

 
e. Instruktørkursus 

i. TRU kursus efteråret 2018 (Kreds 1,2 eller 4) 

Kreds 1, 2 og 4 kunne godt bruge et nyt instruktørkursus.  
Hver kreds kunne finde eks. 5 mand der skal på kursus, så der lokalt vil være instruktører 
der kan dække behovet.  
 

f. Instruktør kursus – part 2 

i. 2019 lægges et lag på 

ii. 2019 sorteres fra (lidt a la dommerne gør det) 

 

g. Efterårsferien 2018 (Carsten) – Er ved at se på muligheden for at holde et ”IHÅ” kursus i 

Kreds 4. 

 

h. Udlandet 2019? 

i. Ungarn kurset kunne laves, så der var et weekend kursus i DK og senere så 5-6 

dage i Ungarn primært med inspirationskurser fra lokale trænere. Evt. et TRU 

modul – nærliggende at tage et teorimodul hvor der ikke skal bruges medier. 

ii. Carsten – Skal vi lave konceptet om så det evt. bliver lavet op mod en Final 4 i 

Tyskland? Köln eller Tysk pokalturnering.  

Billigere løsning kunne være at ligge kurset op ad en kamp i DK.  

 
Beslutning - Carsten og Lars laver oplæg frem til næste UU-møde.  
Kreds 1, 2 og 4 undersøger om de har emner nok til at vi skal lave et TRU kursus i Nord.  
 
 

11. BTU 

a. Skal vi tænke udvikling af BTU – Hvad vil klubberne have ud af et nyt BTU materiale? 

Dennis – Skal vi have set på BTU: Timetal, indhold, fremgangsmåde evt. foreningstanken? 
 
Erik – Vi arbejder med en større dialog mellem instruktør og forening, så man skræddersyer 
modulet til foreningens ønsker. 
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Lars – Tror vi mangler at rette til i forhold til den store mænge BTU moduler der er.  
Et officielt forældretræner kursus og ungtræner kursus, mangler.  
Hvem er det produktet henvender sig til. Rammer vi U-10, U-12 trænerne (Forældre,  
tidligere spillere, ildsjæle)   
 
Carsten – Er materialet rette til det der ønskes. Foreningskurser kunne godt rumme 
mere end et enkelt modul. Ønske om en bredere pakke. Kan vi lave en hyldevare, så 
foreningerne kan samle deres egen pakke ud fra et modul sortiment? 
 
Dennis – Skal BTU med på Vejlemødet, så vi evt. kan sætte os i fælles forum og få sat  
gang i hjulene. 
 
Tue – Det kunne give god mening at invitere en repræsentant fra kredsene med viden om 
børnehåndbold med til Vejle mødet så vi har en store vidensbank med til at skabe en sund debat 
om produktet. 
 
Beslutning – JHF UU opfordrer til at ny BTU materiale kommer med som punkt til Vejlemødet. 
Eventuelt som workshop. 
 

12. IHÅ 

a. Generel gennemgang af kurset (Tue) 

b. Evalueringsskemaet  

Tue – Det var hårdt at finde kursister og kredsen lavede en underskudsgaranti, men ugen op til 
blev der fyldt ud. Desværre var der mange der meldte fra med meget kort varsel, hvilket betød at 
Kredsen måtte sig nej til last minut tilmeldinger. IHÅ var en succes med medier, instruktører og 
lokalitet. Konceptet holder, men det er meget krævende. 
 
Tue - Der er lavet en evaluering af Kasper og den sendes rundt til alle udvalgsmedlemmer. 
 
En ide om der skulle kobles et kvalifikationskursus på efterskolekurset i kreds 4. 
 
Lars - Kan vi evt. lave et samarbejde med højskolen om nogle af deres elever skulle med på IHÅ. 
 
Lars – Ide om alle kursister skal have en trøje, så vi kan få reklamen på ryggen af trænerne. 
 
Beslutning – DHF opfordres til at udbyde et kvalifikationskursus i forbindelse med Kreds 4’s 
kursusevent i efterårsferien.  
Dennis tager ideen om en T-shirt til BTU og TRU moduler med til næste DHF UU-møde.  

   
13. Træner event lørdag d. 12. januar 2019 

Der arbejdes med Lindhallen, hvor der er hal og skole. Der er plads til 180 kursister der arbejdes 
med 2 spor. 

a. U14 og ældre (80-100 deltagere)  

b. BTU 2 spor? (Max 40 + 40 deltagere) 

i. U6 & U8 + U10 & U12  

ii. 2 instruktører pr. spor, så vi kan yde så stor en service som muligt. 

Tilmeldingen åbner 1. september og det er efter først til mølle-princippet.  
Kunne være fedt med en rød trøje / VM trøje til alle deltagere.  
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14. Uddannelsesansvarlig i klubberne: 

a. Formidling af kurser til trænere i egen klub (uddannelses ambassadører)  

b. Events for dem arrangeret i samarbejde mellem konsulenter og UU, evt. i  

regionerne i forbindelse med en håndboldkamp eller lign.  

c. Pt. er der ca. 20 i hele DK der har rollen i håndoffice. 

d. JHF Kreds 6 – mål for procent af klubber der har en uddannelsesansvarlig 

i. 2019 50 %  

ii. 2020 70 %  

iii. 2021 90 % 

Lars – Få det med i klub building modul 2 eller netværksdelen, så vi hjælper klubberne med at få 
opdateret med en uddannelsesansvarlig.  
 
Punktet tages med i dagsordenen til næste UU-møde, når Kreds 6 har gjort sig erfaring fra 
kommende klubmøder. 

 
15. Beklædning 

a. UU Medlemmer – Vigtigt at vise fællesfront, giver et professionelt udtryk 

b. Instruktører – Bør være en del af DHF-pakken, så vi klæder vores instruktører på som 

DHF-instruktørerne. 

c. Fællesindkøb / administration af indkøb, have sæt liggende på JHF kontoret som vi kan 

dele ud supplere op.   

d. Kursist trøje – så vi igen får uddannelse synlig på ryggen af alle trænere der har deltaget i 

et kursus. Skal kommercielafdelingen ind over, så vi kan arbejde med at få reklame på 

trøjerne. 

Beslutning – Dennis undersøger priser på DHF-pakker gennem DHF og gir ideen videre omkring 

sponsor til kursist t-shirts. 

 

16. Mødekalender 2018-19 

a. September – Uge 36 / 37 (mandag – onsdag) 

b. Vejle mødet sidste weekend i oktober 

c. November – Uge 47 / 48 (mandag – onsdag) 

 
17. Kontoret  

a. Nyt program (grafik) – Vi har fået adgang til PDF pro og det bør være muligt fremadrettet 

at lave en bedre folder og bedre reklame. 

b. Kontoret er stadig ikke fuldtallig og vil ikke være det før oktober.  

 
18. Evt.  

a. Telefon liste opdateres (Marc) 

b. Facebook gruppe skulle gerne være opdateret 

c. Brug af Uddannelses Udvalgets Facebook gruppe 

i. TRU? 

ii. Events? 

iii. BTU? 

d. Der skal laves en strategi for brug af UU Facebook. JHF kontoret er i gang. 
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19. Bordet rundt 

 
Lars – Målvogter kursus med 2 gange Vandbæk på Vandel efterskole var super fedt.   
Arbejder med at lave et kursus med Zanotti i samarbejde med kreds 6, 7 og 8 der kombineres 
med ”Bevæg dig for livet” spillet hen over en weekend. 
 
Erik – Kursusmæssig har vi program fra efter sommerferien. Der afholdes møde mandag d. 11. 
hvor programmet for den kommende sæson finpudses. 
 
Carsten – IHÅ Kreds 4 er i støbeskeen. Arbejder på at få sat et UU udvalg sammen. Der 
arbejdes på at lave mere hen over kredsgrænsen i region nord, der er et godt 
samarbejde mellem Kreds 1, 2 og 4.  
 
Dennis – Kreds 6 har haft 4 BTU foreningskurser før sommerferien, med 60 deltagere alt i alt. 
Programmet frem til efterårsferien er så småt på plads.  

 
 
Referat  
Marc Sønderriis 
 
 

 
 


