
 

  
 
 
 
 

 Nyborg, den 24. marts 2021 

  
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 17.00 – 18.30 
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). 
 Fra bestyrelsen deltog Jan Kampman (JK). 

 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Opsamling på mødet den 3. marts. 

 DBH, LRL og TSM havde været samlet til møde den 16. marts i  
 Odense. DBH gav udtryk for, at det havde været et godt møde,  
 hvor man bl.a. havde drøftet forskellige perspektiver på online- 
 kurserne. 

 Det blev konstateret, at der havde været lidt forvirring og misfor- 
 ståelser i forhold til gruppens primære opgave. Det blev præci- 
 seret, at gruppens hovedopgave er at udarbejde et oplæg til 
 en ekstraordinær landsdækkende uddannelsesindsats, når  
 håndbold-Danmark for alvor genåbner (i efteråret 2021). 
 JK pointerede, at forarbejdet var altafgørende i forhold til en  
 eventuel ansøgning om finansiering fra de klausulerede midler. 

 HRØ/JHF har arbejdet videre med planerne for fælles online- 
 kurser (BTU/TRU) frem mod sommerferien. LRL undersøger,  
 om FHF kunne have interesse i at være med på TRU-delen. 
 Udviklingskonsulenterne Lars Møller og Morten Juul inddrages i  
 det faglige arbejde med at konvertere til online-undervisning. 
 UJO opfordrede til, at der opstilles en samlet oversigt over de  
 TRU-moduler, som udbydes frem til sommerferien.  

 LRL gav udtryk for, at hun aktuelt ikke følte, at hun modtog de  
 fornødne informationer fra ’sit bagland’ i forhold til at udfylde  
 rollen som ’stemmen fra Fyn’. JK opfordrede til at LRL tager en  
 snak med Mogens Mulle Johansen om dette. 



 

 På det seneste møde besluttede bestyrelsen at følge UU’s  
 indstilling til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde  
 videre med en plan for anvendelsen af online uddannelses-
 aktiviteter i DHF efter 1. august. 
 UU drøftede forskellige mulige kandidater til dette arbejde.  
 Bestyrelsen har indsat Henrik Larson og BN i arbejdsgruppen,  
 som er forankret i udviklingsafdelingen med UJO som ansvarlig. 

 Beslutninger: 

 Arbejdsgruppen med deltagelse af repræsentanterne 
fra de tre distriktsforbund/region arbejder videre med et 
oplæg til en ekstraordinær landsdækkende uddannel-
sesindsats, når håndbold-Danmark for alvor genåbnes 
med sæsonen 2021/22. Gruppen mødes igen snarest 
muligt. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 2 Aktuelle uddannelsesaktiviteter. 

 UJO orienterede fra et onlinemøde med BN og JV om eliteud- 
 dannelsesspørgsmål. 
 Påsætning af instruktører til årets elitekurser var blevet drøftet.  
 Der er en intention om at afholde en instruktørsamling, men det  
 er ikke realistisk at finde en termin i foråret 2021 og en online- 
 afvikling vil ikke give mening. 

 Det er blevet konstateret, at mindre end en tredjedel af de kur- 
 sister, som optages på ’category III’-kurserne (Test- og Diplom- 
 trænerkursus) faktisk går hele vejen og består Diplomkurset.  
 Der er tale om et alt for stort frafald og det skal analyseres  
 grundigt, hvad der er årsagen til frafaldet. 

 Planlægningen af årets Tophåndbold Symposium er i gang.  
 Efter påske, når der forhåbentligt er større klarhed over corona- 
 perspektiverne, vil arbejdet blive intensiveret. 

 I januar/februar har der været afviklet Børnehåndbold Sympo- 
 sium organiseret som en webinar-række. Denne model har  
 deltagermæssigt været en succes med udsolgt til alle tre afvik- 
 linger.BN vurderede, at der havde været flere gode og spænd- 
 ende indlæg. UU imødeser den samlede evaluering. 

 I løbet af april forventes afviklet et webinar om resultaterne fra  
 Lars Jørgensen m.fl.’s biomekanik-projekt på damesiden. Team  
 Danmark, som er partnere i projektet, stiller læringsplatform til  
 rådighed til dette webinar. 

  
Punkt 3 Orientering. 

a) Fra formanden 
BN konstaterede, at der var behov for, at vi var endnu bedre 
i vores kommunikation, da der i den senere tid havde været 



 

for mange eksempler på misforståelser. 
BN kiggede frem mod den kommende sæson og gav udtryk 
for, at han havde en forhåbning om, at udvalget kunne fort-
sætte uændret. 
BN og OL er inviteret ind i arbejdet med vidensstrategien og 
arbejder samtidigt videre med uddannelsesstrategien. 

b) Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
DBH fortalte, at JHF arbejder videre med onlinekurserne og 
har mulighed for at få hjælp fra administrationen til dette. 
JV kunne oplyse, at profilbeklædning til UU nu var tæt på at 
kunne leveres. 

c) Fra udviklingsafdelingen 
Intet at referere. 

 
 
Punkt 4 Eventuelt. 

 Intet at referere. 
 

 

UJO 


