
Referat UU-møde 2. marts 2020 
 
Deltagere: Anne Teglgaard Pedersen (ATP), Anja Wollesen (AW), Ole Andersen (OA), Karina 
Kristiansen (KK), Jørgen Alnor (JA) og Oliver Preben Jørgensen (OPJ) - afbud Brian Støvring (BS) og 
Jan Rømer (JBR) 
 
AW: Vi er blevet udvalgt som værter til Kredsmesterskaberne i starten af maj for U13 - Jo mere vi 
kan gøre ud af det - jo bedre. Der undersøges med musik etc. 
KK undersøger om hun kan finde nogle frivillige i bredden.  Der spilles 8 kampe. 
 
OA: Per Wulff bliver ansvarlig for pigesiden i kommende sæson. I samarbejde med Dame-Elite og 
UU arbejdes der henimod et lignende setup på pigesiden, som der er etableret på herre/drenge 
siden. Igangsættes nu. Vi glæder os over at få søsat projektet. 
 
OPJ og JA var på besøg hos UU og fortalte lidt omkring rollefordelingen som ansvarlige for 
drengesiden, U13-U17, med kobling til Herre-elite i næste sæson: 
OPJ: Det overordnede sportslige ansvar, Emnetræning. Skemalægning for op/ned-træning. 
Samarbejde med TMS A/S etc. 
JA: Organisatoriske, herunder trænerpåsætning. Stævner m.m. Kontakt til forældre o.l. 
 
KK: Går fint i bredden på damesiden. På herre 3 er der store udfordringer med at stille hold og der 
blev meldt afbud til seneste turneringskamp. Vi håber på, at der til næste sæson er spillere nok til 
et Herre 3. Der arbejdes sammen med Herre-elite omkring en løsning til kommende sæson.  
 
Samarbejdsklubber v/Henrik Dudek og Dennis Jensen. 
Vi havde besøg af Henrik Dudek og Dennis Jensen omkring arbejdet med samarbejdsklubberne. 
Dennis tager fat i nuværende og potentielle samarbejdsklubber, for at høre om de stadig er med 
og måske lave en facebook-gruppe med mulighed for sparring klubberne imellem.  
 
Tilbud fra Dudek: Danske Kabel TV Cup sponsor til et børnestævne. 
 
Der var kommet en opdatering fra Thomas Brønd på pigesiden, der gav en status på U15P og U17P 
og det samme gav OPJ/JA på drengesiden 
 
BS og OA taler med tøjsponsorer, og der er flere forhandlinger i gang og flere der fortsætter. Vi 
skal have aktiveret hele klubben i arbejdet med at finde sponsorer så vi igen kan tilbyde alle et sæt 
spillertøj ved tilmelding til den kommende sæson.  
 
Dudek har tilbudt en aften med foredrag med ex. Nicolai Nørager, der fortæller om vilje og kamp 
for at blive den bedste. Det kunne være et tema til sæsonafslutningen. AW tager fat i ”de frivillige” 
til arrangementet. 
 
Der skal arrangeres ”strategidag” med opdatering af ”Den grønne tråd”. Strategidagen bliver fulgt 
op af et trænerarrangement. Det er en vigtig prioritering og der skal aktion til nu. 
 



OA indkalder til møde ang. træningstider. Vi er fortsat udfordret på træningstider. Der er 
begrænsede fysiske rammer og mange hensyn der skal tages. Men vi skal i mål bedst muligt. 
 
Rengøring af styrkebarak. Skal holdene have en måned hver med rengøring? Det tages med 
trænerne. På sigt skal vi som forening gå efter en forbedring af vores styrke-faciliteter, som jo er 
en væsentlig del af træningen. 
  
Trænerkabalen er ved at være gået op, der meldes ud så snart det er på plads. Det sker i løbet af 
marts. Vi skal fremover arbejde med en model, hvor vi melder ud løbende, i takt med at årgange 
besættes på trænersiden, fremfor at vente til alle er på plads. Det forsinker processen. Det er et 
stort arbejde at få besat rollerne hele vejen rundt fra U4-U17. Vi er heldigvis begunstigede af en 
række ihærdige og dygtige forældretrænere i børnerækkerne, ligesom vi oplever øget interesse 
udefra til vores ungdomshold. 
 
Uddannelsesplaner - uddelegeres til de sportslige ansvarlige. UU støtter op om trænere som 
ønsker uddannelse. Vi skal også have opfordret vores ihærdige ungtrænere om at tage relevante 
grundkursusforløb. 
 
Kampdag afholdes den 15/3 - 22 hjemmekampe. En arbejdsgruppe er i fuld gang med 
forberedelserne. Der bliver fest i Dansk Kabel TV Arena. 
 
I stedet for det traditionelle skolehåndbold, arbejder vi på at tilbyde ”kom og prøv træning” fra 
august - måske til og med efterårsferien. Folder skal være klar til Børnefestival.  
Trænere på de mindre årgange skal deltage på børnefestival. AW taler med trænerne omkring 
dette. 
 
Maria sørger for konfirmandgaver - gaven er besluttet. 
 
Opfølgning/spørgeskemaundersøgelse på skrabelodder tages på næste møde 
 
Næste møde bliver mandag den 30/3 kl. 17.00 på grund af påskeugen 


