
 

Brøndby d. 24. maj 2018 
 

 
 
BRUD-møde 
 
 
Tirsdag d. 29. maj 2018, kl. 17.30 – 20.30  
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 
 
 
Deltagere:  
BRUD: Betina Lyng Bjerre (formand), Ove Leegaard, Troels Hansen, John Kruse, Jørgen Svane, 
Heidi Zacho, Julie Holst Junker og Steen Jørgensen 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 
2. Status og orientering 

a. Strategiseminar 2. juni (Bilag 1) (SJ) 
3. Sager til drøftelse 

a. Spilleformer i Børnehåndbolden (Bilag 2 samt 3a-h) (SJ) 
4. Kort nyt fra Udvalg og faggrupper 
5. Eventuelt 

 
 
Referat 
 
1. Velkomst 

 
BLB bød velkommen til mødet, særligt til JS som ny konstitueret formand for Dommerudvalget.  
 
2. Status og orientering 

a. Strategiseminar 2. juni (Bilag 1) (SJ) 
 
SJ gennemgik plan og status for breddestrategiseminaret, og redegjorde for formål, mål, 
oplægsholdere, deltagerstatus etc. Udvalget ærgrede sig over de mange afbud, idet indhold og 
formål burde kunne tiltrække langt flere deltagere end de ca. 80 tilmeldte. Det blev også 
konstateret at breddestrategiseminaret ikke var et besluttende forum, men havde til formål at 
give input til det der skal blive DHF’s kommende vækststrategi på breddesiden.   
 
SJ gennemgik ligeledes helt overordnede eksempler på resultater fra Foreningsundersøgelsen, 
som indgik i oplæggene til breddestrategiseminaret. Der var stor ros til analyserne og de 
indsigter de gav. Der var stor interesse for at få et større indblik i disse resultater. Det blev 
derfor aftalt at bringe dette op for bestyrelsen indledningsvist.  
 
3. Sager til drøftelse 

a. Spilleformer i Børnehåndbolden (Bilag 2 samt 3a-h) (SJ) 



 

 

 
BLB redegjorde for baggrunden, herunder de drøftelser der havde fundet sted i 
Ekspertfaggruppen ugen forinden, med afsæt i de mange video- og kampanalyser der har 
været foretaget af de ca. 50 børnehåndboldkampe. Der blev også redegjort for de forslag 
faggruppen havde fremlagt, og de drøftelser der havde medført.  
 
Indstillingen blev gennemgået på de respektive områder. Et af oplæggene var forslag om at 
indføre enkeltårgange op til og med U13, hvilket skabte en del debat. Flere udtrykte bekymring 
i forhold til foreningerne i de tyndere befolkede landsdele, hvorfor der ikke kunne findes 
samlet opbakning til dette forslag.  
 
Indstillingen indeholdt også forslag om indførelse af Kortbane-kampe som det primære tilbud 
for flere årgange, grundet de frembragte dataresultater hvor det var tydeligt at spillerne på 
flere årgange havde markant flere individuelle aktioner ved spillet på Kortbane end 40 * 20. 
Dette var der generelt opbakning til. Der var imidlertid en bekymring i forhold til de manglende 
Kortbaner der skal anvendes for at få dette etableret i praksis, hvilket skal håndteres. Der er 
imidlertid et år inden spil på Kortbane forventes udbudt for en enkelt årgang, hvorfor der bør 
være tid til at arbejde med dette, gennem en fælles og fokuseret indsats. Der blev også udtrykt 
en generel bekymring for opblomstring af piratturneringer mv. Dette skal der også lægges en 
strategi for at undgå, så vi sikrer at klubberne fortsat bakker op om vores kamp- og 
turneringstilbud.  
 
Der var også gennemgang af oplæg omkring justering af reglerne for målvogterrollen, 
igangsætning fra eget mål efter scoring med henblik på reducering af transport- og dermed 
spildtid, samt også antallet af udskiftningsspillere der bør begrænses yderligt i forhold til at 
undgå for mange inaktive spillere til kampene. 
 
Endelig var der en drøftelse af implementering i en projektperiode, for at kunne følge dette 
nøje.  
 
Med afsæt i ovenstående drøftelser blev indstillingen til videre behandling i bestyrelsen 
revideret og tilpasset.   
 
4. Kort nyt fra Udvalg og faggrupper 

 
TH nævnte at der skal findes ny formand for DHF TU, og at han i den sammenhæng gerne vil 
bidrage med en god overlevering, ligesom han gerne medvirker til en god afslutning af ”projekt 
Ulige Årgange”.  
 
Fremtiden for BRUD-Udvalget efter repræsentantskabsmødet blev også drøftet. Der blev 
udtrykt bekymring, såfremt ændringen af sammensætningen ville medføre dårligere vilkår i 
forhold til øget samarbejde, koordinering og kommunikation på tværs mellem de forskellige 
udvalg og faggrupper, hvor der er et stort behov. BLB fremhævede i den forbindelse at hun 
ville gøre hvad hun kunne for at sikre dette tværgående samspil fortsat, i det omfang det var 
muligt.  
 
5. Eventuelt 

 
Intet at bemærke. 


