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Referat fra EU-møde 
Tirsdag 21. maj på Scandic Odense 

 
Deltagere: Sigurd Skovborg, Michael Svendsen, Joakim Pedersen, Bjørn 

Sommer, Flemming Dam Larsen, Bo Tolstrup, Morten Henriksen og 
Anette V. Pedersen (referent) 

 Der var afbud fra Carsten Jensen 

 

1. Velkomst – referat fra sidste møde  

MH spurgte, om der efter sidste møde var nogen, der havde tænkt yderligere omkring 
dame-ungdomskultur. Det var dog ikke tilfældet. 

MH var glad for feedbacken fra Talentseminar, men var en smule frustreret over, at der 
ikke var kommet mere i forhold til det, der var aftalt i f.t. kreds-/distriktstræningen.  

SS understregede, at EU skal være et udvalg, der kan flytte noget, og at der derfor skal 
strammes op. 

 

2. Nyt fra DHF  

MH præsenterede oplæg vedr. arbejdet med DHF’s forretningsstrategi omhandlende 
alle områder i dansk håndbold. Der er desuden d.d. taget hul på arbejdet med den del, 
der har med landsholds- og talentarbejdet at gøre, og målsætningerne her blev 
gennemgået. 

Da der er tale om et foreløbigt dokument, vil dette ikke blive rundsendt, før det er 
endeligt godkendt af bestyrelsen. 

Der arbejdes desuden på en ny brand-strategi for dame-A. 

Der er ved at blive set på strukturen for elitevejledningen og de opgaver, der ligger her, 
og MH er meget positiv omkring dette. 

Med udgangspunkt i de kommende mere frie rammer omkring turneringsregler mv., 
der ligger op til klubbers/træneres moral frem for regler der rammer de få, gjorde MH 
opmærksom på vigtigheden af, at trænere i såvel DHF som kreds-
/distriktstræningen efterlever god moral og etik. 
Desuden blev forskellig debat på sociale medier samt DHF og EU’s indblanding heri 
debatteret. 
 

 



 

 

3. Nyt fra de talentansvarlige (v. BT og FDL) 

Herresiden: BT har fra ansættelsen forsøgt at få et overblik og problemområder. Der er 
umiddelbart et stort frafald af målmænd. Der er derfor startet et målmandsprojekt op, 
som bl.a. har udmøntet sig i selvtræningsprogrammer, som spillerne kan lave hjemme i 
klubberne, når de ikke er på mål i den generelle holdtræning. Dette vil blive filmet og 
lagt på hjemmesiden, så alle interesserede kan downloade. Der afholdes også 
samlinger i samarbejde med klubber. Kravet er, at man fra gang til gang skal vise, at 
man har flyttet sig. 

Ift. årgangsændringen er BT obs. på, at det ikke kommer til at gå ud over årg. 03. Bl.a. 
derfor har man netop afholdt en weekendsamling kun for denne årgang med ca. 50 
spillere. Til sommerlejren vil næsten halvdelen også være årg. 03 (den anden halvdel 
02). Der vil også være et 03 hold, der skal spille en turnering i Frankrig. Der vil også 
blive indkaldt en masse 03’ere til medielejr. 
man skal her huske vigtigheden af den relative alderseffekt. 

Vigtigt at komme ud til distrikter og kredse i forhold til at skabe relationer og udbrede 
idéer og tanker, og der er allerede aftalt dato med HRØ, og det vil der også blive med 
FHF og JHF. 
Hver talenttræner/områdeleder har 2 områder/kredse, de kommer ud til, og hver 
kredse/distrikt får 2 årlige besøg. Som udgangspunkt skal det gerne være den samme 
talenttræner, der kommer begge gange, men det er også givtigt, at BT kommer rundt, 
da vi så bedre kan sammenligne. Der kan være trænere, der er udfordrede pga. af 
klubengagement, men BT ser meget gerne, at man fra distrikternes side kontakter ham, 
hvis de savner besøg eller har andre issues. MH pointerede, at begge talentansvarlige 
også har træningskompetencer i forhold til TT, og ikke kun er administrativt ansatte. 

Man skal overveje, om der er for lang tid imellem udtagelsen ved iagttagelsesstævne og 
den samling de indkaldes til. Det kræver, at der er hul i turneringskalenderen, men det 
skal koordineres i god tid. 

Damesiden: har en gruppe meget engagerede trænere, der lægger meget ekstra tid. 
Positive tilbagemeldinger omkring den nye struktur med længere samling, som giver 
nærvær og mere tid til spillerne og til at sætte fokus på bestemte ting. Og så fokus på 
teori, idet man blandt TT har en diætist, og også har Jesper Bencke med omkring det 
fysiske. 

Sideline er kommet ind i TT, giver en god platform til at samle data på spillerne (både 
tests, samtaler, spørgeskemaer m. træningstilstand og fokuspunkter). Vejning bruges på 
både landshold og TT, drenge og piger, men ikke negativt (for at sikre, at man tager 
på/øger muskelmasse, og at man ikke taber sig under en samling, dvs. får nok næring 
og væske). 

Største udfordring er hjemve-pigerne, som er et stigende problem, og 12-tals pigerne 
(som gerne vil være perfekte og ikke begå fejl). 

Mange går til en form for coach – og det ses som en positiv tendens, at spillerne også 
selv tænker på det mentale område. 



 

Vi har skabt en kultur, hvor test er en naturlig del, men måske er det for meget, idet 
spillerne i forvejen testes meget (skole, klub osv.) 

TT er meget ude i øst; i vest tilstræbes det at være der, når der er forældremøder og 
også gerne, når der skal sorteres nogen fra. 

FDL og BT ville meget gerne have kopi af indkaldelser til kreds-/distriktstræning. Ofte 
kommunikeres dette dog ud via de respektives hjemmeside, men så kunne man måske 
sende en mail med link og program og andre relevante oplysninger, eller man kunne 
sende årsplaner før hver sæson. Distriktsrepræsentanterne undersøger. 

 

4. Tidspunkt for opstart af kreds-/distriktstræning 

På baggrund af bl.a. udarbejdet oversigt var der en drøftelse om starttidspunkt for 
kreds- / distriktstræning også set i forhold til indførelse af ulige årgange. Der var 
bred enighed om, at dette er og skal være en del af det kommende oplæg til en evt. 
ny struktur.  
FDL opfordrede alle til at tale om årgange, ikke U-betegnelser. 

 

5. Revision af kreds-/distriktstræningen (på baggrund af den nye struktur)   

- nedsættelse af arbejdsgruppe: medlemmer til ad-hoc udvalget blev diskuteret og vil 
blive vedtaget, når SS har talt med de respektive. 

- fastlæggelse af tidsplan for det videre arbejde: Det forelagte udkast blev vedtaget 

 

6. Nyt fra kredse / forbund / region  

FHF: JP stopper, CJ tiltræder 

JHF: ingen bemærkninger 

HRØ: Der har været snak mellem Peter og Bo vedr. at gøre det en anden side på 
drengesiden, nogle spillere får nok i klubberne, fokus på de øvrige 

 

7. Evt.  
Næste møde afholdes i Århus 24/10 

 

           AVP 
 
 


