Brøndby d. 23. januar 2019

DHF BRUD-møde 1/2019
Onsdag d. 30. januar 2019, kl. 16.30 – 20.30
på Vejle Centerhotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
Deltagere:
BRUD: Betina Lyng Bjerre (formand), Heidi Zacho, Julie Holst Junker, Martin Færch
og Steen Jørgensen
Gæster: Ove Leegaard, Anders Fredsgaard
Afbud: Jørgen Svane og John Kruse
Dagsorden:
Velkomst
Sager til drøftelse
1. Ulige Årgange status – Boldtyper, U-DM og Dispensationer
2. Vækststrategi status
3. Børnetræneruddannelse
4. Årets Håndboldforening
5. Fællesmøde udvalg/faggrupper
6. Breddeseminar 2019
Sager til orientering
7. Kortbanestatus
8. Konsulentopgaver 2019
9. Bevæg Dig For Livet status
10. Kort nyt fra Udvalg og faggrupper
11. Eventuelt og næste møder

Referat:
Sager til drøftelse
1. Ulige Årgange status – Boldtyper, U-DM og Dispensationer
Der er truffet beslutning om banestørrelser, boldstørrelser, U-DM og dispensationsregler. Lige nu kigges der på de hængepartier der er tilbage i projektet, og hvor DHF TU
har snor i de fleste.
AF gav status efter seneste TU-møder, herunder resultatformidling, antal udskiftningsspillere, kamplængde osv. Årgang 2010 kommer nogle steder til at spille på stor bane

et år, hvorefter de et år senere skal spille på kortbane, hvilket er umuligt at undgå for
én årgang når der spilles med dobbeltårgange.
Kamplængden og turneringsform for særligt U9 og U11 blev drøftet. I den forbindelse
argumenterede HZ for at udbuddet skal være ens uanset niveau for børnene, hvilket
blandt andet bygger på Søren Østergaards anbefalinger. Der blev også udtrykt ønske
om at finde én løsning for alle, uanset geografisk placering. Det blev aftalt snarest muligt at få sat BU og TU sammen for at få drøftet dette område igennem, gerne med involvering af administrative medarbejdere der også har erfaringer på området. AF og HZ
tager hånd om dette.
Det blev også bemærket at de steder hvor der udbydes enkeltårgange i form af U10 og
U12 efter sommerferien skal der evalueres på det i samspil med udviklingsafdelingen.
Der skal fortsat ske en koordineret indsats i forhold til dommere og vejledere. BLB tager fat i Jørgen Svane.
Generelt set arbejder TU videre med restindstillinger til DHF bestyrelsesmødet 9.
marts, ligesom der arbejdes med tilretning af regelsæt.
Der udestår også fortsat en kommunikativ opgave i forhold til foreningerne i foråret,
som der bliver brug for kommunikativ hjælp til. SRJ tager fat i DHF Kommunikation.
OL rejste spørgsmålet om turneringsgebyr for U9 som ny turneringsårgang, idet det
kan blive dyrt for foreningerne at sende hold til, hvilket der bør kigges på i fremtiden.
BLB rejser denne forespørgsel overfor de 3 Forbund
2. Vækststrategi status

HZ fortalte at børnefaggruppen har haft fokus på ulige årgange. Der har været møde
om børnetræneruddannelse, og der er planer om 200 håndboldkaravaneafviklinger i år.
Håndboldskolesalget er startet med lige knap så mange værtsklubber som forrige år.
Aktiviteten betragtes primært som en fastholdelsesaktivitet.
Det blev understreget, at der er mulighed for afholdelse af håndboldskole i efterårsferien. Dette sker via kontakt til DHF´s håndboldskolekoordinator.
JHJ kunne fortælle at ungefaggruppen har fokus på kommunikation og formidling af eksempler på gode ungemiljøer.
JHJ rejste derudover en oplevet problematik i, at der synes at være en skævvridning i
forhold til den relativt mindre opmærksomhed ungedelen får i lokale børne- og ungeudvalg, i forhold til børneområdet. Der blev i den forbindelse noteret et ønske om der skal
følges op på modtagergrupper af referater fra faggrupperne.
MF orienterede om god fremdrift på håndboldfitness (123 klubber) og five-a-side (52
klubber). Der arbejdes på planlægning af to events der skal promovere aktiviteterne
yderligt. Der skal laves en frafaldsanalyse, og der er også kig på 60+-håndbolden, hvor
der starter pilotprojekt med Diabetesforeningen i to klubber i foråret.
OL kunne berette om meget fokus på børnetræneruddannelsen. Også tophåndboldsymposiet er ved at være under forberedelse. Og derudover har der været dialog

om børnehåndboldsymposiet, som planlægges i fælles fodslag mellem børnefaggruppen og uddannelsesudvalget.
3. Børnetræneruddannelse

Der har været afholdt fællesmøde mellem uddannelsesudvalget og børnefaggruppen,
så vi får flere uddannede børnetrænere. Der er også dialog i gang om mulig børnetrænerlicens.
4. Årets Håndboldforening

Ifølge oplægget forventes det at blive samme procedure som tidligere.
Der var opbakning til en fælles indstillingsskabelon alternativt en sidebegrænsning på
to sider, ligesom det blev drøftet at udvidelsen af udvidelsen af vurderingsgruppen ikke
synes realistisk, hvorfor proceduren fra sidste år fastholdes.
5. Fællesmøde udvalg/faggrupper

Udvalget drøftede kort muligheden for at gennemføre et fællesmøde mellem BRUD-udvalget, de tre faggrupper og relevante udvalg. Blandt mulige emner til et dagsmøde
kunne være Håndbold som helårssport og holdningskampagne.
6. Breddeseminar 2019

En anden model kunne være at indkalde bredere, således at også lokale faggrupper og
udvalg sammen kunne drøfte relevante emner. Endelig blev det også foreslået at sætte
ulige årgange på agendaen, og få meldt alle forhold ud til alle interessenter i organisationen. Udfordringen herved vil være at finde en dato indenfor kort tid, hvor det er realistisk med stor deltagelsesgrad, hvorfor det blev vurderet bedre at formidle dette regionalt. Der arbejdes videre med begge ovenstående modeller, til senere beslutning.

Sager til orientering
7. Kortbanestatus
Den fremsendte status blev taget ad notam, i det det blev bemærket at der generelt set
synes at være rigtig godt gang i etableringen af kortbaner over det meste af landet.
8. Konsulentopgaver 2019

SRJ gennemgik kort den overordnede oversigt over hvad konsulenterne skal beskæftige sig med i 2019, til almen orientering
9. Bevæg Dig For Livet status

Der forventes fællesmøde med DGI vedr. snitflader herunder særligt Kortbane forventes snarest gennemført, trods udsættelse i et par omgange.
Håndboldens Dag 2019 var blevet gennemført i 144 klubber med ca. 11.500 deltagere.
Der lægges op til at successen gentages 11. januar 2020, som vurderes til at være det
mest optimale tidspunkt i forhold til rekruttering af den primære målgruppe - voksenmotionister - ind i klubberne.
10. Kort nyt fra Udvalg og faggrupper

Intet yderligt at bemærke.
11. Eventuelt og næste møder

Der har været salgsstart på håndboldskolerne, på lige knap samme niveau som sidste
år.
Næste møde aftales via doodle til gennemførelse inden sommerferien.

Referent Steen Rydal Jørgensen

