
 

 
Referat EU møde onsdag den 6. marts 2019 
 
Deltagere: Sigurd Skovborg, Michael Svendsen, Joakim Pedersen, Bjørn Sommer og 
Morten Henriksen 
 

1. Velkomst – referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer fra sidste referat 

 

2. Nyt fra DHF 

• MH gennemgik kort evaluering af Dame A EM 

▪ Vi ønsker at være holdet der vinder, men også holdet der uanset er 

elsket af danskerne samt samler danskerne om gode oplevelser. 

▪ Drømmen er top fire – men der er et stykke vej endnu. Stor 

konkurrence, som klart er blevet større gennem de senere år. 

▪ Udfordringer i forhold til topnationer: 

o Tekniske kvaliteter (fx afleveringer i pres, skudafvikling) 

o Tekniske/taktisk (samspil med streg, forståelse af rum og 

afstand, vurderingsspil) 

▪ Debatten om kollektivet kontra individualisterne 

▪ Er vi udfordret på en ”damekultur” i forhold til fremtidige 

toppræstationer? 

• Punkterne blev debatteret ligesom det blev vendt hvordan EU kunne påvirke 

situationen, specielt med arbejdet i kredse og distrikter 
 

• MH gennemgik kort evaluering af Herre A VM 
 

• MH berettede kort omkring EYOF, Performanceprofil, Garuda certificering, 

Beach arbejdsgruppe, m.m. 

 
 

3. Evaluering af talentseminar 

• Generelt rigtig positiv dag med gode indlæg og positiv respons herpå. 

• Der indhentes yderligere respons gennem EU-formændene 

• En enkelt kreds deltog ikke, men generelt rigtigt flot besøgt. 

 

4. Revision af kreds-/distriktstræningen – Det fortsatte arbejde 

• Kommentarer fra de enkelte EU-formænd fra behandlingen af emnet i 

baglandet: 

▪ FHF: god opbakning til decentral løsning 

▪ JHF: har været vendt på møde – SS har samlet input 

▪ HRØ: generelt positivt, behandles yderligere senere 

• Ud fra den sidste behandling af emnet på seneste EU møde og de 

kommentarer der var kommet fra baglandet og til talentseminaret blev 

situationen vendt igen. 

▪ Generelt meget stor opbakning til at arbejde videre med tankerne 



 

• Det blev besluttet at forsøge at nedsætte en arbejdsgruppe om muligt med 

repræsentanter fra EU, UU, BRUD/Udviklingsafdelingen, en eller to 

talentansvarlige samt fra kreds- eller distriktstræningen 

▪ SS er tovholder for dette arbejde, og laver et udkast til et 

kommissorium arbejdet som behandles på næste EU-møde 

• Alle EU-formænd samler information omring præcist hvornår de forskellige 

kredse/distrikter/forbund starter og slutter træningen samt ca. hvor meget 

de træner. Denne information sendes til MH 
 

5. Nyt fra kredse / forbund /region 

• JHF 

▪ Stille og roligt EU møde i JHF hvor også fremtidens udkast til kreds-

/distriktstræning blev debatteret. 

• FHF 

▪ Fint udtagelsesstævne med HRØ 

▪ JP stopper til maj 

• HRØ 

▪ Samarbejde med UU 

▪ Vil gerne ud til flere mindre klubber og i dialog her  

 

6. Evt. – herunder næste møde 

• Næste møde afholdes tirsdag den 21/5 kl. 17.30 på Scandic Odense. Her 

inviteres de to talentansvarlige. Deslige både JP som afgående EU-formand i 

FHF samt den nyvalgte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


