Brøndby d. 16. november - 2016
/SSI

Referat - Bredde- og udviklingsudvalgsmøde
Mandag d. 14. november 2016, kl. 18.30 – 21.30 på Scandic Odense,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
Deltagere: Betina Lyng Bjerre (BLB), Julie Holst (JH), Troels Hansen (TH),
Ove Leegaard (OL), Jens Carl Nielsen (JCN), John Kruse (JK), Søren Simonsen
(SSI) og Per Bertelsen (PB)
Afbud: Casper Lemvig Petersen (CLP)
Dagsorden:
Åbne del:
Sager til efterretning
1.
Konstituering af Bredde og Udviklingsansvarlig v/BLB
Sigurd er på orlov. Betina Lyng Bjerre er konstitueret frem til næste årsmøde. BLB kommer
rundt/kontakter de udvalgs/faggruppeformænd, som hun endnu ikke har haft kontakt til.
2.
DHF’s Formand har ordet
Glæde ved, at BLB er trådt til for at vikariere for Sigurd. Fuld enighed i bestyrelsen om, at det er
en god idé.
Formandskabet er rundt til møder i DHF udvalg. Godt at komme tættere på. CGL skulle også
have været med, men han er optaget af arbejdet omkring sportschef/landstrænerarbejdet.
BRUD har eksisteret noget tid. Bestyrelsen er i gang med at evaluere og kigge fremad mod den
rigtige organisation. I den forbindelse skal man også kigge på BRUD. Er intentionerne opfyldt?
Formandskabet har læst referater. Det handler ofte om BRUDs beslutningskompetencer, - hvad
må vi?
BRUD er tænkt som en tværfaglig tænketank med mulighed for at indstille til bestyrelsen.
Udgangspunktet for udvalget/strukturen var ved stiftelsen også, at faggrupper skulle være mere
smidige med mulighed for udskiftning i udvalget og med evt. mulighed for at lukke og åbne
faggrupper efter behov.
Bestyrelsen har ikke opfattelsen af, at det er gået sådan. Det virker mere statisk.
Kommentarer:
OL: Det er vigtigt at vi mødes i dette forum, men at Børn og Unge oprettes som stående udvalg.
TH: Det er godt, at vi i faggrupper og udvalg udarbejder nye ting, og efterfølgende kører tests.
Mere af det.
TH: Organiseringen af faggrupperne er generelt god, selvom at det giver nogle udfordringer ift.
repræsentation i baglandet. Det er fint at man også fra DHF’s side skubber til distriktsforbundene.
Det er stadig vigtig med lokal forankring ift. implementering. TH bakkede OL op i, at faggrupperne
bør være stående udvalg.
Generelt diskussion om repræsentation i faggrupperne. Alle mener at der skal være både og, - altså
både lokalforankring og folk ’udefra’ med særlige kompetencer.

PB: I et DHF udvalg skal man arbejde for DHF, dette gælder også for deltagere i DHF’s bestyrelse.
Vi skal ud over at tænke os og dem.

3.
Den fremtidige organisering af DHF’s Udviklingsafdeling v/SSI
SSI orienterede om den forestående omstrukturering af arbejdet i udviklingsafdelingen (pr. 1/1 – 17).
Der arbejdes fremadrettet mere i teams og med en ny funktion ’Specialkonsulent’, som bl.a. skal
holde alle opdateret på ny viden. Vedkommende skal i øvrigt også forsøge at fundraise hos fonde
og andre mulige bidragsydere. Omstruktureringen får ingen betydning for varetagelse af
sekretærfunktionen i faggrupper
og udvalg. De samme folk er i udgangspunkt tilknyttet de samme faggrupper/udvalg.
Kommentarer:
BLB: Det er vigtigt at den nye viden bringes videre til det politiske niveau. (SSI sørger for at dette
sker).
4.
Kort info fra udvalg og faggrupper
Ungefaggruppe: Intet nyt
Dommerfaggruppe: Intet nyt
Beach Handball udvalg: I fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Meget positiv
modtagelse af Touren ude i landet, - bl.a. hos kommuner. Udvalget vil meget gerne kombinere
Touren med lokale stævner.
Kommentarer:
BLB: Kan man se alle lokale stævner i landet et sted? Udviklingsafdelingen sørger for at link til
lokale stævner placeres på dhf.dk under Beach Handball.
Turneringsudvalg: Administrationscheferne er ved at sammenskrive de nye proportioner. De er klar
til næste sæson.
Uddannelsesudvalg: Træneruddannelsen er klar til at lancere. Kører fra 1. januar 2017.
Seniorfaggruppe: Arbejder med alternative kampformer. Idékatalog som man kan benytte i
distriktsforbund og kredse. Godt møde med god energi. (Berettet af BLB på vegne af CLP)
Børnefaggruppe: Gruppen er hængt op med lancering af DHF Kortbane og opfølgning på
Totalhåndboldkonceptet. Gruppen kommer således ikke med nyt de næste par måneder.
Kommentarer:
SSI: Stor ros fra deltagere i Totalhåndboldstævne på Fyn i weekenden til Børnefaggruppens
beskrivelse af Totalhåndbold. Det er meget klar, hvordan stævnet skal afholdes/spilles med den
nye beskrivelse. Nu foregår det på børnenes præmisser.

Sager til diskussion

5. Drøftelse af hvilke faktorer fra de enkelte faggrupper og helt generelt som
har betydning for udarbejdelse af etisk holdningssæt
Hvilken ramme skal vi arbejde i? Hvad er det egentlig vi har tænkt os? BLB skal på
næste bestyrelsesmøde komme med et oplæg om, hvad etisk holdningssæt skal kunne
gøre for os.
Nøgleord fra diskussionen:
klubskifte, turneringsstruktur, kultur, smileyordning
Kommentarer:
BLB: Vi har en elitebaseret turneringsstruktur. Det fordrer klubskifter.
SSI: Vi bør kigge til Norge. De har medlemsvækst og har en anden turneringsstruktur.
(Dette aspekt tages med til den arbejdsgruppe, som skal kigge på turnering – TH
deltager i gruppen).
SSI: Emil Risberg (Udviklingschef Innebandy Sverige og oplægsholder på
Børnehåndboldsymposium) sagde, at der kun er EN vej til at ændre kulturen omkring
klubskifte og elitetænkning, - nemlig at ændre måden, hvorpå man organiserer sin
turnering.
Beslutning: Det blev besluttet at BLB arbejder videre med projektet, - herunder
bl.a. smileyordning ifbm etisk holdningssæt.

6. Drøftelse af den nye breddedommeruddannelse.
- Hvilke faktorer skal vi være opmærksomme på?
- Hvordan bør uddannelsen se ud fremover?
OL: Der er nedsat en lille gruppe til at kigge på organiseringen af dommerdelen. Ove
står i spidsen for denne. Man forventer at dele op i elite og breddedommerudvalg.
Gruppen vil gerne have inputs til, hvordan en breddedommeruddannelse skal skrues
sammen
Kommentarer:
SSI: Dommerne skal kunne løse en ’vejleder/dommer’ opgave med udgangspunkt i
børnenes krav/udfordringer.
JH: Det eksisterende system er for stift. Tosset at man i FHF skal på 9 timers
regelkursus for at dømme børn.
TH: I HRØ er uddannelsen af dommere flyttet over til Uddannelse. Uddannelsen
varetages på anden vis i HRØ.
JCN: Den officielle dommeruddannelse siden 2014 tager 4 timer.
JH: Vigtigt at man må dømme i egen hal.
JCN: Hvorfor er der ikke en deltager fra det eksisterende dommergruppe/udvalg?
PB: Vi kigger på at få en ind i gruppen fra det etablerede dommermiljø for at skabe link.
Arbejdsgruppen arbejder dog videre J.fr. bestyrelse beslutning.

7. Hvordan når vi ud til de foreninger, som måske ikke deler vores
holdninger/de værdier, vi arbejder med i forbindelse med Knæk Kurven
projektet?
Fagligt oplæg og herefter diskussion
Udsat til næste møde.
Sager til beslutning:
8.
Evt. og næste møde
SSI udsender Doodle om møde til marts/april 2017
Lukkede del
Intet.

Med venlig hilsen
Betina Lyng Bjerre
Konst. Bredde- og udviklingsansvarlig DHF

/ Søren Simonsen
Udviklingschef

