
 

  
 
 
 
 

 Nyborg, den 25. januar 2021 

  
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 17.00 – 19.00 
Online 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard  
 (JV), Dennis Byskov Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen  
 (LRL), Torben Schou Malmros (TSM) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Uddannelsen i corona-tiden. 

 UU drøftede perspektiverne for udbud af årets kursusprogram  
 på Elitetræneruddannelsen. Der var opbakning til en optimistisk  
 tilgang med håb om, at vaccinen m.m. muliggør en ’normal’  
 kursusafvikling. 

 UU aftalte også en backup-plan, hvis corona-situationen  
 fortsat kræver restriktioner, når vi nærmer os forsommeren.  

 Der blev samlet op på de lokale erfaringer med kursusafvikling i  
 corona-tiden. 

 TSM kunne fortælle, at HRØ endnu ikke har forsøgt sig med  
 onlinekurser, men at man sandsynligvis tager fat på det nu og i  
 den forbindelse håber at kunne få support fra FHF/JHF og bad  
 DBH om at sende info om onlinekurser. 

 I JHF er man godt i gang med onlinekurser i samarbejde med  
 Academy4Coach. DBH kunne oplyse, at man gentager TRU  
 ’Fysisk træning’, men i en lidt anden form end første gang. 

 LRL orienterede om situationen i FHF, hvor man har besluttet, at  
 der ikke afvikles fysiske kurser/tilstedeværelseskurser i denne  
 sæson. Der bliver udelukkende udbudt onlinekurser – Børne- 
 træneruddannelsen (BTU), inspirationskurser og lederkurser. 



 

 DBH nævnte, at der blev arbejdet med kurser for de hjemsendte  
 efterskoleelever som led i efterskoleaftalen. Lars Møller var på  
 denne opgave. 

 JV vurderede, at der p.t. var et stort behov for inspiration til øvel- 
 ser til hverdagen for alle de spillere, som er ’hjemsendt fra hånd- 
 bold’. 

 DBH bemærkede, at der i den nuværende situation også kunne  
 være behov for onlinekurser for ledere og dommere. Der var  
 enighed om, at dette skulle være op til de enkelte distriktsfor- 
 bund at vurdere. DBH oplyste, at han allerede havde været i  
 dialog med JHF’s DU om muligheden. 

 UU drøftede det tidligere besluttede tiltag med en øget satsning  
 på foreningskurser og foretog en vurdering af perspektiverne. 

 Beslutninger: 

 Årets kursusprogram på Elitetræneruddannelsen 
udbydes som normalt. Skulle corona-situationen 
begrænse mulighederne for gennemførelse, kigges der 
i første omgang på digitale løsninger og i anden 
omgang på udsættelser. 

 BN/UJO arbejder videre med en ansøgning om finan-
siering af en øget satsning på foreningskurser, som vil 
kunne bringes i spil, når det igen er muligt at afvikle 
fysiske kurser/tilstedeværelseskurser. 

 
 
Punkt 2 Onlinekurser. 

 DBH gjorde opmærksom på, at der fra JHF’s side var nogle  
 spørgsmål til retningslinjer for onlinekurser. BN kontakter Kent  
 Nicolajsen med henblik en afklaring. 

 I forlængelse heraf var der en drøftelse af økonomien. OL slog  
 fast, at det ikke er sådan – og aldrig har været det – at afvikling  
 af kurser skal medvirke til at finansiere udgifter til udvikling af  
 kursusmaterialer. 

 UJO efterspurgte en evaluering på JHF’s TRU onlinekursus til  
 brug ved erfaringsindsamlingen. 
 I forlængelse heraf spurgte DBH til status på arbejdet med en  
 fælles, ensartet evaluering via Hånd@. UJO følger op på dette. 

 Beslutning: 

 UU/administrationen arbejder videre som planlagt med 
erfaringsopsamlingen og den efterfølgende indstilling 
til bestyrelsen. 

  
Punkt 3 Uddannelsesstrategi. 

 Det var BN’s vurdering, at et onlinemøde ikke var det bedste  
 forum for en videre diskussion af mulige elementer og indsatser  
 i en ny uddannelsesstrategi. 



 

 BN’s indstilling var derfor, at bede UU om mandat til, at en  
 mindre gruppe arbejdede videre med et oplæg, som kunne  
 præsenteres for det øvrige udvalg, når et fysisk møde igen er  
 muligt. 

 Beslutning: 

 UU gav BN og OL mandat til at arbejde videre med et 
oplæg til uddannelsesstrategi 

 
Punkt 4 Aktuelle indsatser og arbejdsopgaver. 

 Udvalget drøftede medlemmernes roller og mulige ansvarsom- 
 råder. Der var generelt stor interesse for at komme tættere på  
 det konkrete arbejde og dermed også opnå øget indsigt. 

 DBH pegede på, at det geografiske aspekt kunne have  
 betydning for, hvilke opgaver man påtog sig. 

 TSM vurderede også, at det var relevant med synlige udvalgs- 
 medlemmer, som viser ansigt udadtil. 

 DBH bemærkede, at dette også kunne medvirke til at opnå en  
 form for anerkendelse af ens arbejde. 

 P.t. er BN ansvarlig for BTU, mens DBH er koblet på Børne- 
 håndbold Symposiet. JV og BN håndterer de mere eliteoriente- 
 rede aktiviteter. 

 Beslutning: 

 TSM kobles på Talenttræneruddannelsen. Øvrige 
områder klares i første omgang ad hoc. 

 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 5 Uddannelse af børnetrænere. 

 DBH orienterede om det kommende Børnehåndbold  
 Symposium. Han var rigtig godt tilfreds med programmet og  
 med processen i arbejdsgruppen. 

 UJO rundsender dokument med status på BTU fra Katrine Thoe. 
 
 
Punkt 6 Orientering. 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DBH oplyste, at det jyske UU holder onlinemøde ultimo januar. 
Der forventes ingen tilstedeværelseskurser på den korte bane. 
TSM meddelte, at HRØ holder møde den 18. januar. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
Intet at referere. 

 



 

 
Punkt 7 Eventuelt. 

 Intet at referere. 
 
 

UJO 


