
 

 
 
 
 
 

 Brøndby, den 29. september 2017 
  
 
 
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 
Mandag den 18. september 2017 kl. 17.30 – 21.00 
på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Jakob Vestergaard  
 (JV), Dennis Byskov Hansen (DBH) Joakim Pedersen (JP),  
 Gitte Hornstrup Dahl (GHD), Steen Jørgensen (STJ) og Ulrik  
 Jørgensen (UJO). 
 
BN bød velkommen til første UU-møde i sæsonen 2017/18 og så frem til et 
spændende arbejdsår. 
 
 

Dagsorden 
 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 1 Strategi og uddannelse. 

 STJ fremlagde sine iagttagelser fra den første tid som DHF- 
 ansat og gav eksempler på hvordan man med fordel kan  
 arbejde mere strategisk. En generel model for strategiarbejde  
 blev præsenteret. 
 

Punkt 2 Status på uddannelsesområdet.  

 UJO fremlagde status på de aktuelle opgaver og projekter –  
 herunder også arbejdsprocessen med UU’s visions- og  
 strategiarbejde, som blev igangsat i efteråret 2015. 

 
Punkt 3 Ny uddannelsesvision/SWOT-workshop. 

 UU arbejdede med en SWOT-workshop faciliteret af STJ. 
 



 

Sager til Beslutning 
 
Punkt 4 Prioritering af indsatsområder.  

BN redegjorde for, at han i sin første tid som UU-formand 
gennem forskellige møder og samtaler var blevet opmærk-
som på, at der var et behov for at få foretaget en prioritering 
af arbejdsopgaverne på uddannelsesområdet og at tiden 
måske ikke var til at sætte alt for mange både i søen. 

Derfor indstillede han til UU, at de påtænkte overbygnings-
kurser (”XL-kurser” på divisionstrænerniveau) inden for 
skadesforebyggende træning og Team Management 
(besluttet på UU-mødet 15.05.17) blev stillet i bero for 
nuværende. 
UU tilsluttede sig dette. 

 Beslutninger: 

 De påtænkte overbygningskurser på divisionstræner-
niveau stilles i bero for nuværende. 

 BN informerer de involverede instruktører. 
 
 
Punkt 5 Next step og det årlige uddannelsesmøde. 

Det blev kort drøftet, om en SWOT-workshop også kunne  
 være relevant som indhold på det årlige uddannelsesmøde.  
 Den generelle opfattelse var, at modellen godt kunne bruges,  
 hvis det gjaldt mere præcise, afgrænsede spørgsmål/om- 
 råder.  

Om der skal indgå et strategisk arbejde på uddannelsesmø- 
 det vil afhænge af bestyrelsens beslutning i forhold til en  
 eventuel videre strategiproces. 

 Beslutning: 

 UU afventer en bestyrelsesbeslutning før det 
besluttes, hvordan der kan arbejdes videre med en 
strategiplan for uddannelsesområdet. 

 
 

Punkt 6 Orientering.  

 a. Fra formanden 
BN havde haft en snak med Michael Sahl, Spillerforeningen 
om promovering af Prof-kurset. 
Med Morten Henriksen havde BN drøftet eliteafdelingens 
muligheder for at bidrage med medier på elitekurserne. 
BN/UJO har været involveret i nogle drøftelser om etablering 
af en europæisk trænerforening. Første skridt kunne være 



 

stiftelsen af en dansk trænerforening. Dette ligger dog et 
stykke uden for UU’s ressort og må i givet fald ske på initiativ 
af trænerne selv. 
Der opleves en problemstilling med nogle unge trænere, som 
er nået længere i deres trænerkarriere end deres 
uddannelsesniveau ”berettiger” dem til. Nu ønsker de merit 
for en del af uddannelsen. UU er enige om, at dette ikke 
umiddelbart er muligt. 
BN deltager på Børnehåndboldsymposiet i en workshop om 
’Den gode børnetræner’. Vil bedre børnetrænere betyde, at vi 
bedre kan fastholde spillerne i ungdomsårene? 
BN vil invitere sig selv med på næstkommende møde i EU. 

 b. Fra udvalgsmedlemmer 
JV efterspurgte en præcisering af forventningerne til udvalgs- 

 medlemmerne. 
 GHD gav udtryk for, at hun var overrasket over detaljerings- 
 graden på mødet. UU’s kommissorium kan med fordel  
 drøftes på næste UU-møde. 

DBH kunne fortælle, at der i JHF var en oplevelse af, at in- 
 struktørmaterialet til TRU var lige frit nok. 
 I JHF’s UU var det blevet drøftet, om Kvali-kurset var  
 nødvendigt, hvad det skulle bruges til.  
 Disse emner kunne med fordel tages op på det årlige uddan- 
 nelsesmøde. 
 DBH foreslog også erfaringsudveksling om TRU samt PR- 
 arbejde som mulige emner til dette møde. 
 DBH var lidt negativt overrasket over mængden af afviklede  
 kurser i JHF-regi (jf. tal fremlagt under pkt. 2), men kunne  
 som supplement tænke sig information om mængden af  
 aflysninger. 

 c. Fra udviklingsafdelingen 
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. 

 
 
Punkt 7 Eventuelt. 

  Intet at referere. 
 


