
 

 
Brøndby den 11. maj 2020 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 3 2019/2020 
 

Onsdag d. 27. april 2020, kl. 17.00 – 19.00  
Via Microsoft Teams 
 
 
Deltagere: Bettina Lyng Bjerre (BLB), Heidi Zacho Daugaard (HZD), Tina 
Fensdal (TF) og Lene Karsbæk (LK). 
Gæster: Ove Leegaard (OL), Benny Nielsen (BN), Thomas Rich (TR) og 
Anders Fredsgaard (AF) 
Afbud: Martin Færch (MF) 

 
Dagsorden 
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Årets Håndboldforening: 

Vi har deadline på indstilling til DHF den 30. april. JHF, FHF og 
HRØ er klar med indstilling senest 15. maj. Det blev foreslået, at 
vi flytter deadline til 15. maj og giver den en skalle på 
kommunikation. Ift. overrækkelse så er forslaget at vi afventer 
en  reel begivenhed,  hvor vi kan foretage en officiel 
overrækkelse, som giver prisen opmærksomhed.  
 

 Beslutning:  

•  Gennemfører som planlagt, da vi gerne vil fastholde 
håndbolden i vores foreningers bevidsthed og 
forhåbentlig derigennem kan skabe lidt positivitet 
omkring indstilling, i en ellers negativ tid for 
håndbolden. 

• Decentralt har man afsluttet indstillinger og 
udvælgelse senest 15. maj, men det er endnu ikke 
helt på plads, hvornår man gennemfører de 
decentrale kåringer.  

• Centralt har vi rykket deadline på indstilling til 15. 
maj og har derved de indstillede klar til udvælgelse 
på BRUD 27/5. Kåring gennemføres efter de 
decentrale kåringer er afviklet. 

 
Punkt 2 Fastsættelse af mødedatoer 

Næste møde(r) 27/ 5 (afbud TF). 
Der er offentliggjort kalender fra bestyrelsen og det foreslåes at 
der bliver lagt BRUD-møder, i det omfang det er muligt, ca. 14 
dage før via Microsoft Tems- bestyrelsesmøder, som i 2020 er 
fastlagt til: 2/9, 21/10, 13-14/11 og 11-13/12 
 



 

Beslutning:  

• Ok til at BRUD-møder lægges ca. 14 før 
bestyrelsesmøder  

 
 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 3 Opfølgning fra sidste BRUD-møde 
 
Punkt 4 Punkter relevant for BRUD, fra bestyrelsesmøde 6-7. marts 

(LK).   
- Digital udvikling. Bestyrelsen bevilgede 3,2 mio. kr. til 
iværksættelse af projekt håndboldpas fra de klausulerede midler 
til breddeamatøridrætten under DHF. Øvrige projekter udsættes 
til det kommende år. 
-Kommentar:  OBS på at kartoteket kan tilgås af mange, det skal 
derfor være tydeligt hvad det skal/kan bruges og ikke bruges til. 
Dette skal adresseres til styregruppen, således det tydeligt 
defineres. Lene sender materiale, som kan deles ud til BRUD. 

 - Arbejdsgruppen om klubsamarbejder – på bestyrelsesmødet 
blev der efterspurgt en strategi, og taget til referat, at man finder 
det usundt for håndbolden, at samle alle de bedste spillere på et 
sted, og at det er vigtigt, at de unge mennesker ikke bliver taget 
som gidsler. Beslutningen på punktet på bestyrelsesmødet blev, 
at MH og LK skal kigge nærmere på sagen.  
Kommentar: Der skal kigges på både de positive og negative 
effekter af centralisering. 

  
Punkt 5 Orientering vedr. hjemsendelse af DHF-personale (LK) 
 
Punkt 6 Orientering om Task Force Covid 19 (BLB og LK)  

Igangsatte grupper: turnering, økonomi, uddannelse, beach, 
talent og dommer – igangsat i dag: den gode opstart 
fysisk/træning – hvad må vi, hvad kan vi – 
håndboldificere/oversætte det til anvisninger i en 
håndboldkontekst – muligheder – fx ift. underlag. Fastholdelse – 
hvordan fastholder foreningen (kontakten/relationen til) 
medlemmer, frivillige, trænere osv. Når håndbolden åbner op (i 
hallen), ideer til en opstartsevent, begivenhed, noget vi gør 
særligt i den første uge, den første træning, sæsonopstartsfest 
mv og endelig Koordinere vores anbefalinger med DGI 
Håndbold i BDFL-regi. 

  Drøftelse omkring afholdelse af møder – fx dommermøder, er 
der nogle retningslinjer for det, I så fald må de gerne meldes 
ud? (TR). Vi afventer udmelding den 10. maj, og tager også 
dette perspektiv med.  
Rengøring i haller kan blive en udfordring – det er adresseret til 
KL. 
En god drøftelse af, at det er meget positivt med taskforce som 
koordinerende, og at de gode ideer for aktiviteter/events/tiltag 
kan og skal implementeres og formidles via eller i samarbejde 



 

med det traditionelle organisatoriske set up, så vi sikrer ejerskab 
og udnytter alle gode kræfter. Det er der helt enighed om. 
 

Punkt 7 Særlige punkter fra BRUD til task force, som ikke er 
adresseret allerede i de beskrevede 
indsatser/beredskabsgrupper. 
Fokus på børn – boost af børnehåndbolden, ideer fra 
faggrupper. Bruge faggrupperne til at få et overblik over, hvad 
der er af ideer til igangsætning. Husk at give plads til 
foreningerne – ikke overdænge dem med tilbud fra både DHF 
og kredse. Tænke opstart på foreningernes præmisser med 
foreningernes, spillernes/medlemmernes perspektiv. Overvej 
hvor vigtigt det er, at få turneringen i gang før jul. Hvad er vigtigt 
for foreningerne, når der blevet givet go til håndbold. Ønske om 
at få tilsendt sammendrag fra HRØs ringerunde, og at HRØ, 
hvis muligt også har disse vinkler med i deres ringerunde. 

 
Punkt 8 Status nye spilformer, herunder faggruppernes involvering 

(BLB og LK) 
Udkast til evalueringsdesign sendt ud til ekspertfaggruppe. 
Deltagere i ekspertfaggruppen fra unge- og voksenfaggruppe 
(TF deltager, efterskoleopgaven delegeres til MF) 
 

Punkt 9 Fremtidig mødeform og evt. sammenhæng/samarbejde 
mellem de tre faggrupper: børn, unge og voksne (alle). 

 At kunne mødes virtuelt er godt som et supplement, og nogle af 
de fysiske møder vil kunne erstattes. Det kan være svært at 
være lige så kreativ virtuelt.   

 
Punkt 10 Håndboldens Dag 9. januar 2021– turneringsfri – det er 

vedtaget i bestyrelsen (BLB). 
Pt er der ikke aftale om forlængelse ud over 2020 af BDFL, og 
derfor ligger den næste Håndboldens dag udenfor den 
nuværende BDFL-periode 

  
Punkt 11 Orientering fra faggrupper/udvalg: 
 -Ungefaggruppen (TF): kommer ikke rigtigt videre, 

tilkendegivelse om vi skal fortsætte fra bestyrelse/distrikter. BLB 
rykker.  
-Børnefaggruppen (HZD): ikke haft møde siden sidst, mødes 
onsdag 29/4, taskforce, BHS, evaluering. En længere snak om 
licenser.  
-Dommer (TR): Vejledermaterialet landet. Dommerudvalget på 
forkant med fremtidige scenarier. Dommer bidrager økonomisk 
til situationen? Ens ”bidrag” fra bredde/elite-dommer.  
-Uddannelse (BN): arbejder med eventuel flytning af 
divisionstræneruddannelsens moduler og en aflysning af 
Tophåndbold Symposium, kig på revision/udskyde revision af 
TRU, TF bliver inviteret til et af de næstkommende UU-møder 
hvor TRU er på dagsordenen. 
 



 

Punkt 12 Evt. og næste møder 
 

 
Næste møde: 27/5 

 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


