
 

 
Brøndby den 3. marts 2020 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 2 2019/2020 
 

Tirsdag d. 18. februar 2020, kl. 17.30 – 21.00  
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 
 
 
Deltagere: Bettina Lyng Bjerre (BLB), Heidi Zacho Daugaard (HZD), Tina 
Fensdal (TF) og Lene Karsbæk (LK). 
Gæster: Ove Leegaard (OL), Thomas Rich (TR) og Anders Fredsgaard (AF) 
Afbud: Benny Nielsen og Martin Færch 

 
Dagsorden 
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Årets Håndboldforening - Evaluering 2019 og indstilling til 

2020 
Hvad gør vi med prisen i år? Forslag til at fortsætte som sidste 
år. BRUD ser gerne at markedsføring af forenings-prisen på 
niveau med den anden pris – årets hverdagshelt. Beløbet også 
noget principielt.  
Huske at få meldt tilbage i ordentlig tid. Hvis vi vil booste, og 
ændre på formen, skal vi finde en overkommelig form. 
Fremadrettet kan vi måske kigge på at gøre det ens på tværs af 
landet? 

 
 Beslutning:  

• Holde fast i den model vi havde i år.  

• Faktatjek fra administrationen –skema med data på 
de indstillede foreninger fra H@ndoffice og evt. 
turneringsdata.  

• Fremadrettet fælles kriterier i hele landet. 

• HZD og BLB deltager i kåringen i Århus 30. maj 
(Tress deltager også). 

  
 
 
 



 

Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 2 Opfølgning fra sidste BRUD-møde 
 
Punkt 3 Præsentation af LK, fokus og prioriteringer i 

udviklingsafdelingen. 
 Refleksioner/spørgsmål det gav anledning til:   
 - Opkvalificering/ressourcer - Hvordan skal vi opkvalificere 

udvalg/faggrupper? Er der behov for flere ressourcer til at 
understøtte udvalg/faggrupper? 
- Forventningsafstemning vigtig ift. roller – embedsmænd/ 
politikere 
- Uddannelse vigtig, kigge på organiseringen af uddannelse 
også i – god debat om uddannelse både træner og dommer 

 
Punkt 4 Samarbejde med efterskoleforeningen  

- Positivt, at der nu er indledt samarbejde og dialog.  
- Alle skal bidrage med at tage ansvar for sporten – Foreninger, 
spillere, efterskoler og forbund. Hvordan gør vi det bedst, og 
hvad skal tænkes ind? 
- Klæde efterskolerne på til at vedligeholde håndboldlysten og til 
at vende retur til deres forening – håndbold. Fælles ansvar for 
forbund, forening og efterskole. 
- Efterskolen leverer data - vi skal have registrering af spiller på 
efterskolerne. Bruges pt ressourcer på udarbejdelse af folder. 
dialog med efterskolerne og ungefaggruppen. 
- Hvad er opgaven (TF) for ungefaggruppen?  
De gode historier – hvor og hvordan er vi lykkes? 
- Overordnet blik – har vi viden om frafaldet hos ungegruppen 
mellem hhv. de der bliver i foreningen og de der tager på 
efterskole. 
- BLB spørger formænd om der er medlemmer fra unge-
faggruppen fra JHF – ideelt set 2-3 fra JHF, 2 FHF og 2 HRØ)  
- Koordineret med ungefaggruppen – afholdes et koordinerende 
møde mellem administration og TF 
- NB: Huske også at have fokus på foreningen - klæde 
foreningerne på til at få spillerne tilbage – anvisninger og gode 
råd (idekatalog) 

 
Punkt 5 Punkter relevant for BRUD fra bestyrelsesmøde 

Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal se på generelle 
forhold, når flere foreninger er oprette med samme adresse og 
tilhør jf. bestyrelsesmødereferat fra november 2019. 

 
 
Punkt 6 Status nye spilformer – herunder holdning/handlingsskriv 

evaluering, involvering og rollefordeling 
 - Holdning/handlingsskriv: Status – indføring i model med 

værdier forskning/evidens/erfaring, holdninger – handlinger 
- Evaluering: Aftale med Maja Pilgaard (evalueringsdesign, 
tidsplan, konkret feedback på boldstr. U13) 



 

- Involvering og rollefordeling: Styregruppe, arbejdsgruppe og 
ekspertfag-gruppe 
- En god debat grundlæggende om viden, holdninger, 
handlinger – vores fælles fundament. Et vigtigt stykke arbejde, 
som der gerne skal tages ejerskab for bredt i DHF, dansk 
håndbold. Vigtigt at melde ud i god tid ift. alt arbejde der skal 
leveres fra politikere/frivillige 
Handling: Ret i notat at JHF er repræsenteret ved Ann Rønne 
(børnefaggruppen) i ekspert-faggruppen, unge og senior-
faggruppen skal også indgå – hvor det er relevant. HZD 
repræsenterer DHF ikke JHF.  
Anbefaling at alle kampe dømmes af sorte dommere.  
Udmelding af tidsplan ift. involvering af ekspertfaggruppe med 
god varsel, således at man har de optimale betingelser for 
deltagelse som frivillig 
-Spr. til dommer/vejlederrollen på kortbane, ligger der 
materiale/regler på det? (LK følger op) 
 

Punkt 7 Kortbanestrategien og DGI 
- DGI stoppet med at ”etablere” MAX-total baner, fremadrettet 
benævnes det ”kortbane”. 
- Nogle steder tapes der op til MAX-total: følges op på 
styregruppemøde BDFL (LK og BLB) 
De berørte skal komme med de konkrete eksempler, så vi bedre 
kan tage en god og konstruktiv opklarende dialog. 
-Spr. til vores strategi på udmelding af pressemeddelelser fra 
HZB: Hvornår tilgår information til administration/kontor, hvornår 
får man besked? Information gives så tidligt, som det er muligt, 
men nogle gange er det aftalt med de implicerede parter, at 
organisationen/DHF bredt først kan få besked, når den er 
officiel.  

 
 
Punkt 8 7. Opfølgninger på delstrategier – hvordan prioriterer vi 

p.t. og hvilke tiltag er i proces  

• Børn 

• Unge  

• Voksne/Senior 

• Beach 

• Uddannelse 

• Foreninger og frivillige 
God debat om hvordan vi bedst samarbejder - administration og 
udvalg/faggrupper - ift. strategi, prioritering, indsats. Hvordan 
kan/skal et fagteam, fagkoordinator samarbejde og understøtte 
et fagudvalg/-gruppe og omvendt. Behov for rolleafklaring og 
forventningsafstemning.  
LK tager rundt på faggruppe-møder. LK laver udkast til 
rollebeskrivelser/opgavebeskrivelser – formålet er en tydelighed 
i hvem der gør hvad, hvordan vi spiller hinanden så gode som 
muligt i vores respektive roller/opgaver. 



 

-  
 

Punkt 9 Faggrupper – status, hvordan understøttes og koordineres 
arbejdet og deltagelse i faggrupper bedst muligt fra:  
a. DHF’s administration 
b. Politiske udvalg 
- Hvem gør hvad, hvad er det jeg som politiker skal forvente, 
levere og kontra den administrative. For lang liggetid hen over 
sommeren – forberede hen over sommeren til efteråret 
- Fjerne entydige fokus på timeantal – hvordan håndteres det?  
LK skriver udkast til rollefordeling/forventningsafstemning/ 
rollebeskrivelse – hvad kommunikerer vi hvornår og hvordan til 
hvem - kommandoveje? 

 
 
Punkt 10 BDFL 

Håndboldens Dag: meget målrettet børn og seniorer, indspark 
fra HZD om at kigge mere på de unge – ønske om indsatser. 
De gode historier fra Håndboldens Dag 

 
  
Punkt 11 Breddeseminar 2020 
 - Der har ikke været afholdt Breddeseminar i 2019, men afholdt 

temadag om Nye spilformer. Deltagelse fra mange især ansatte, 
hvilket var meget positivt. 
- Vi skal være tydelig på program og deltagere. 
- Klæde alle – udvalgspolitikere, administration - på til at tage 
dialogen om Nye Spilformer 
- Breddeseminar 2020, som skal tage afsæt i vores 
holdnings/handlingsskriv – det fælles fundament.   
- Talent, TU, DU med på breddeseminar.  

 
Punkt 12 Evt. og næste møder 

- Børnehåndbold Symposium, skal vi evt. have ungedelen 
med? Øske om øget inddragelse af 
faggruppen/faggrupperne. 

- U-13 årgangen, hører til børn, men også en årgang, hvor de 
begynder teenageperioden. Udfordringer/refleksioner - på 
som punkt til næste BRUD 

- Ønske om fællesmøde mellem børne- og ungefaggruppe  
 

 
Næste møder: 24/7 og 27/5 

 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


