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Eliteudvalgets beretning 2019/20 
 

 
Eliteudvalget i JHF - Kreds 5 har til formål at spotte og støtte udviklingen af potentielle 
elitespillere. Spillere som vi vurderer på sigt kan opnå en elitekarriere. Eliteudvalget har stor 
respekt for det flotte arbejde der laves i klubberne – på alle niveauer. 
 
Klubtrænerne er hovedansvarlige for at give spillerne den bedst mulige vejledning/træning i 
deres start som elitespillere. Kredstrænerne har også en vigtig del i denne vejledning, som 
tager udgangspunkt i spillernes fysiske, tekniske og mentale færdigheder. Det er centralt, at 
spillerne er trygge ved dialogen mellem klub og kreds - og tryghed er fundamentet for 
udvikling. Derfor prioriterer vi dialogen højt. Spillere, forældre og trænerne er altid velkomne 
til at kontakte os – vi vil altid tage udgangspunkt i spillerens behov/udfordringer. 
 
Kredstrænerne tilstræber at give spillerne de værktøjer, de skal bruge for at udvikle deres 
talent. Talent er ikke alt – der kræves hårdt fokuseret arbejde, hvis de skal nå deres mål. 
Kredstræningen er et supplement til klubtræningen og kan være med til at give spillerne en 
mere omfattende vejledning.  
Kredstrænernes arbejde bygger på en udpræget lyst til at bidrage til udviklingen af talenter i 
JHF - Kreds 5. Vi har en gruppe trænere, som besidder en god blanding af erfaring og 
ildsjæl. Der skal her lyde en tak for det fine arbejde kredstrænerne har udført i den 
forgangne sæson.  
 
Eliteudvalget bruger kredsens hjemmeside til at informere spillere og klubber om 
aktivitetsplaner samt til indkaldelser til samlinger. Vi afholder kredssamlinger i HEI Hallen, 
men hvis der skulle være klubber som ønsker at have kredstræning i deres hal – evt. som 
inspirationsaften for klubbens trænere – så skal I endelig kontakte os. 
 
Vi har et samarbejde med JHF - Kreds 5 uddannelsesudvalg, hvor vi til trænerkurser i maj 
2020 stiller kredsgrupperne DR 05 og PI 05 til rådighed som medier.  
 
Aktuelt diskuteres rammerne for talentudviklingen i DK. Det gælder for både Drengesiden og 
Pigesiden, dog varsles der omfattende forandringer på specielt Pigesiden. I skrivende stund 
ved vi ikke hvor det lander, og hvad det betyder for det lokale arbejde i Eliteudvalget.  
 
Status på Kredsgrupperne 
 

I 2019/2020 har Eliteudvalget arbejdet med følgende årgange: 

Piger  årgang 05 Christoffer Nygaard & Allan Schmidt 

Piger  årgang 06 Carsten Møller & Allan Schmidt 

Drenge  årgang 04 Mikkel Staffensen & Sebastian Thorsen 

Drenge  årgang 05 Martin Smedegaard & Sebastian Thorsen 

 
Mads Andersen har opereret som målvogtertræner for alle grupper og har været til stede på 
skift ved grupperne.  
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Grupperne arbejder til samlingerne med større trupper for bl.a. at give mange spillere input 
til træningen hjemme i klubberne, hvor den primære udvikling foregår. 
 
Årgangsstrukturen er blevet ændret, hvilket har betydet, at vores tiltag omkring opstart af ny 
Pigeårgang må nytænkes. Vi kan ikke foretage selektion før spillere når U15 alderen, hvilket 
som udgangspunkt er positivt. Udvalget har derfor forsøgt at nytænke hvordan vi 
tilrettelægger vores talentarbejde. I perioden oktober 2019 til marts 2020 har vi lavet et nyt 
tiltag, hvor Pigespillere årgang 2006 har haft mulighed for at tilmelde sig til Åbne 
Kredstræninger – en deltagelse der udelukkende bygger på nysgerrighed og motivation. Det 
aktuelle niveau og potentielle niveau kigges der ikke på – vi fokuserer i denne periode på 
spillernes interesse for deltagelse samt deres tilgang til det at træne. Interessen har 
heldigvis været stor – mange motiverede, spændte og glade piger. 
 
Den 18.-19. januar 2020 deltog U15 Drenge årg. 04 og U15 Piger årg. 05 ved kredsstævnet 
i Hobro, JHF Kreds 4. DHF Talenttrænere observerede de to årgange med henblik på at 
kunne udtage spillere til DHF Talenttræning samt DHF årgangssamlinger for Piger årg. 05. 
 
Nedenfor ses Eliteudvalgets plan for det kommende år. 
 
Planen for Eliteudvalgets arbejde i 2020/2021: 

 Drenge årg. 05 – afsluttes februar 2021 
 Drenge årg. 06 – opstart juni 2020 (kan ændres) 
 Piger årg. 05 – afsluttes maj 2020 
 Piger årg. 06 – opstart april 2020 (Åbne Kredstræninger: okt. 2019 – mar. 2020) 

 
Til sidst skal der lyde en stor tak til klubberne og ikke mindst til trænerne for deres store 
indsats – uden dette havde vi ikke så mange talenter i JHF Kreds 5. 
 
 

 

 

 

Århus, februar 2020. 

 
Allan Schmidt 
EU formand  
 


