
 

 
 
 
 
 

 Brøndby, den 12. september 2018 

  
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Fredag den 31. august 2018 kl. 17.00 – 21.30 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV  
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard  
 (JV), Dennis Byskov Hansen (DBH) Joakim Pedersen (JP), Gitte  
 Hornstrup Dahl (GHD), Steen Jørgensen (STJ) og Ulrik  
 Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Strategiske indsatsområder. 

 STJ informerede om strategiprocessen. Prioriterede indsatser  
 på de forskellige områder skal indstilles til behandling i BRUD  
 på et møde den 12. september og herefter videre til godkend- 
 else i bestyrelsen den 27. september. 

 Administrationen har medvirket til at ’oversætte’ plancher fra  
 breddestrategiseminaret den 2. juni. Desværre nåede man ved  
 den lejlighed ikke helt i mål i forhold til formålet med dagen. 

 Det blev bemærket, at de nye regler og rammer for børnehånd- 
 bold betyder, at kursusmaterialerne til Børnetræneruddannelsen  
 gerne skulle være opdaterede til starten af 2019/20-sæsonen.  
 Det var opfattelsen, at bestyrelsen vil være klar til at tilføre  
 ressourcer til at løse denne opgave. 

 STJ/UJO præsenterede et skema med indsatser og aktiviteter.  
 UU foretog en prioritering af de opstillede indsatser. Resultatet  
 er medsendt som bilag. 

 Herefter præsenterede STJ resultater fra forenings- og træner- 
 undersøgelsen samt data om afviklingen af moduler på Børne- 
 træneruddannelsen som udgangspunkt for nogle overvejelser  
 om en ny uddannelse for børnetrænerne. 



 

 Der var en lang debat – primært om målgrupper og struktur -  
 med afsæt i STJ’s oplæg. 

 Næste skridt i processen blev besluttet.  

 Beslutninger: 

 UU besluttede, hvordan de opstillede indsatsområder 
skulle prioriteres. 

 Administrationen udarbejder en opgavebeskrivelse 
vedr. revisionen af børnetræneruddannelsen. 

  
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 2 Orientering 

a. Fra formanden 
Intet at referere.  

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DBH spurgte, om JHF kunne få adgang til DHF’s elektroniske 
evalueringsværktøj. STJ vil undersøge dette. 
GHD spurgte, om det var muligt at komme med input til 
uddannelsesmødet i Vejle. Det er det. 
HRØ har aflyst to kurser i august. Man skal nu i kontakt med 
interessenterne for at opnå større viden om baggrunden. 
OL kunne fortælle, at man i kreds 2 har fået planlagt fire 
børnetrænermoduler til afvikling i foreningsnetværket i Thy. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
I forhold til den skriftlige orientering blev der stillet nogle 
spørgsmål til kvalifikationskurset. UJO kunne oplyse, at det må 
anslås, at omkring halvdelen af deltagerne går videre på 
elitetræneruddannelsen. Mange bruger kurset til at få afklaret, 
om en mere målrettet tilgang til trænergerningen er den rette vej 
for dem. 
Få foranledning af et spørgsmål fra DBH afviste UU, at afvik-
lingen af kvalifikationskurset kan udliciteres til JHF kreds 5. 
OL havde nogle spørgsmål til Tophåndbold Symposiet og 
ønskede at få dette sat på som punkt til næste møde. 

 
 
Punkt 3 Eventuelt 

 Der var i udvalget enighed om, at man ikke kunne vente til  
 november med næste møde. 
 UJO udsender Doodle med forslag til mødedatoer omkring uge 
 39/40. 

 Mødet afholdes i Odense. JV spurgte om Billund kunne være et  
 alternativ, så GHD kunne komme med fly. Dette undersøges. 

 Dagsorden og materialer skal udsendes i bedre tid. 
 
UJO 


