
 

 
Brøndby den 8. april 2021 

 
 

Referat BRUD-møde nr. 7 2020/2021 
 

Mandag d. 31. marts 2021, kl. 17.30-19.30 via Teams 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre, Anders Fredsgård, Tina Fensdal, Heidi Zacho 
Daugaard, Thomas Rich, Benny Nielsen og Lene Karsbæk (referent) 
 

 
Dagsorden 
 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst.  

Godkendt 
  
2. DIF-Strategiaftale/LK 

• SPOR 1: Flere børn i håndbold 

• SPOR 2: Flere unge i udviklende og rummelig håndboldsport 

• SPOR 3: Flere voksne i håndbolden 

• SPOR 4: Håndbold i stærke og udviklende foreningsmiljøer 

• SPOR 5: Øget international indflydelse 
 

Proces nu – disse spor skal foldes ud i: Ambition/effekt,  
resultatmål, hovedindsatser, procesmål og økonomi. 

 Input fra BRUD, som tages med til DIF: Indsatsen tager afsæt i hvad vi 
”ved på baggrund af tal fra 2020, men hvad hvis der tegner sig et andet 
billede på baggrund af medlemstal og – udvikling for 2021? 

 
3. Status videns-/holdningskatalog/LK 
 

• November 2020 – marts 2021 

• Indsamle viden og skrive indhold 

• Interview 21 videnspersoner: Louise Kamuk Storm, Søren Østergaard, 
Line Rask, Claus Hansen, Stefan Madsen, Mikkel Voigt, Nicolaj Krickau, 
Helle Thomsen, Flemming Larsen, Bo Tolstrup, Morten Henriksen, Lars 
Møller, Betina Lyng Bjerre, Thomas Rich, Anders Fredsgaard, Benny 
Nielsen, Tina Fensdal, Heidi Zacho Daugaard, Troels Hansen, Mulle 
Johansen og Kent Nikolajsen 

• Løbende afstemningsmøder med adm. 

• December/januar 

• 10/3: 1. aflevering – korrektioner og tilretning  

• 12/4: 2. aflevering – gennemskrivning DHF og ”holdningsdiskussioner”  

• 28/4: Høring BRUD – evt. korrektioner 

• 12/5: Indstilling til godkendelse på bestyrelsesmøde  



 

• PR-strategi 

• Offentliggørelse 
 
4. Status Nye Spilformer/LK og BLB 
 

Leverancer og indsatser 2020 

• Opdateret hjemmeside 

• Fokus på forskellen mellem U9 turneringsprodukt og indslusningsstævner  

• Support til lokale administrationen 

• Materiale til dommeropstartsmøderne med kortbanen 

• Observation af kampe. 

• Nye spilformer som programpunkt på Forum for børnehåndbold 
(Faggruppe BØRN tiltag om bedre kommunikation mellem administration 
og politikere) 

• Udarbejdelse af spørgeskema til U9 og U13 pigetrænere, maj 20 

• Reklame på FB for at få frivillige trænere til at involvere sig i 
gruppeinterviews  

• Opdateret kommunikationsplan 

• Ønske om leverance af et ”døm selv – U9 kampe på Kortbane” produkt 
evt. E-læring som er frit tilgængeligt – stadig i proces. 

 
5. Status fra faggrupper og udvalg  
 

UU/BN: Arbejdes med kommissorium/strategi for uddannelsesudvalget 
samt indstilling på on-line formatet til brug i DHF-uddannelse. 
 
DU/TR: Fokus på fastholdelse af dommere 
 
TU/AF: Annullering af sæson – konsekvenser heraf. Ændret på 
afviklingsrammen for pokalturneringen. Stormøde DHF TU og lokale TU 
bl.a. med fokus på dispensationsregler og spiludvikling. 
 
UF/TF: Fokus på kampprodukt/turneringstilbud til aldersgruppen – 
samarbejde med TU. Ide kunne være at indkalde turneringsfolk sammen 
med trænere for aldersgruppen med det formål at optimere kamptilbud 
mhp at fastholde flere. 
Fokus på den mulige transition – fra spiller til foreningsmenneske – 
uddannelse af unge ledere. 
 
BF/HZD: Fokus på Gang i Børnehåndbolden – tema på Børnedialogforum, 
hvor der bla. er beach for børn og børnestævner i bobler på programmet. 
Vigtigt at vi tænker ud over ”plejer”, og får sat alternative aktiviteter i gang 
og måske får udbygget/ændret noget af det vi allerede har på hylderne til 
at kunne passe ind i de muligheder der er nu. 

 



 

Sager til beslutning: 

 
6. Årets Håndboldforening/BLB 
 
BLB præsenterede et oplæg til en anden metode for uddeling af prisen 
 
Beslutning: Ok fra BRUD til at der arbejdes videre med modellen for Årets 

Håndboldforening og forslaget høres ligeledes i DHF bestyrelse 
 
7. Opkvalificering af kortbanedommere/TR 
 

Grundlæggende har vi brug for at vide, om der fra politisk side er et ønske  
om, at U-9 kampene ledes af en dommer eller en vejleder.  
Udgangspunktet for gruppen er, at U-11 kampe skal ledes af en dommer. 
Når dette er væsentligt, skyldes det, at der fra dommerudvalgets side er et  
klart ønske om at værne om dommeren som den neutrale og objektive  
part i spillet. En dommer kan derfor ikke ”komme med korrektioner ved  
stor niveauforskel”, som det f.eks. er beskrevet i guiden til den gode  
vejleder på kortbane fra 2016. 
En dommer kan derimod godt medvirke til en forventningsafstemning  
mellem kampens parter forud for kampstart og tilgå ’kamplederopgaven’  
med udgangspunkt i dette og sikre at kampen afvikles inden for de aftalte  
rammer, som kan være forskellige fra kamp til kamp afhængigt af  
børnenes erfarings- og færdighedsniveau. 

 
Desuden ønsker arbejdsgruppen en tilkendegivelse af, om: 
 1. der skal udvikles og tilbydes et ’kortbane-dommerkursus’ 

(eller ’vejlederkursus’) med det formål at kvalificere de 
’kampledere’, som forestår døm-selv-kampene 
eller 
 
2. der skal udvikles og tilbydes et ’selvstudiemateriale’, som vil 
være tilgængeligt for foreningerne med henblik på at 
informere/kvalificere trænere, ledere, forældre og andre 
potentielle ’kortbane-døm-selv-dommere’ (f.eks. helt oplagt 
ungdomsspillere – ”børn dømmer børn”). 
 
3. der skal arbejdes med både 1) og 2). 

 
Herudover er det arbejdsgruppens tanke, at alle uddannede dommere,  
som kan påsættes til kortbane-kampe, skal gennemgå et  
efteruddannelseskursus (af sandsynligvis en times varighed, potentielt  
online), som tager udgangspunkt i allerede udviklet materiale fra 2020. 

 
Beslutning:  1. Der er grundlæggende et ønske om at U-9 kampe ledes af en 

dommer. 
 2. Der skal arbejdes med både 1) og 2)  
  



 

8. Eventuelt 

• Der blev under punkt 7 talt om at udarbejde et samlet materiale på 
tværs af udvalg/faggrupper med orientering til foreninger, trænere, 
forældre og andre, hvad der måtte være af nye ting, tiltag, i fokus 
for den kommende sæson eksempelvis ifm. nye spilformer, 
uddannelse, nye regler eller andet.  

• Signal vi sender til de unge piger eksempelvis ved på U17 liga at 
have en dommer på pigekampene og 2 dommere på 
drengekampene. 

• Opmærksomhed på DGIs tilbud til håndboldforeningerne fx DIGGI 
og camps 

 
9. Punkter til dagsorden næste møde(r) 
       Videns- og holdningskatalog, Kommunikationspolitik v/KMB  
 
 
 
10. Datoer kommende møder 

28/4 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Lene Karsbæk 
Udviklingschef 


