
 

 
 
 
 
 
Kære spiller, forældre og træner på U15 piger og U15 drenge 
 
 
 
 
COVID-19 har også sat sine spor på talenttræningen i HRØ. 
I HRØ følger vi selvfølgelig retningslinjerne fra DIF, DHF og myndighederne, og har derfor 
ikke kunne afvikle alle vores samlingen i perioden fra april og frem til september 2020. 
 
I perioden fra september 2020 og frem til februar 2021 vil vi afvikle alle planlagte 
samlinger, og vi vil følge alle retningslinjer som DIF, DHF og myndigheder har udstukket i 
forbindelse med håndbold og fysisk træning. 
 
 
Årgang 05 (piger) 
Årgang 05 er vores forsætter årgang, her vil spillerne der deltog til iagttagelsesstævnet i 
januar 2020 og som ikke er udtaget til DHF’s talenttræning blive indkaldt til samling 
søndag den 30. august 2020 fra kl. 09:00 til 15:00.  
Datoerne for resten af samlingerne kan ses på vores hjemmesiden under ”Talent”. 
 
 
Årgang 06 (piger) 
Årgang 06 vil have deres første samling lørdag den 12. september 2020 fra kl. 09:00 – 
16:00.  
I august 2019 modtog vi indstillinger fra jer klubtræner med navne på spiller som kunne 
være mulige emner til vores talent træning. Vi har i sæsonen 19-20 indtil COVID-19 lukket 
det hele ned, været ude og se disse spiller i kamp for deres klubhold, og ud fra hvad vi har 
set, vil der blive udtaget spiller til den første samling.  
Vi ved også det er en årgang hvor der sker meget på kort tid, både fysisk, teknisk, 
motorisk og ikke mindst har de fået større bold og pix.  
Derfor vil vi i forbindelse med niveaustævnerne forsøge at være tilstede i hallerne, vi ved 
det bliver svært da niveaustævnerne for U15 også vil blive ramt af konfirmationer, og der 
derfor vil være en del hverdagskampe i forskellige haller.  
 
 
Årgang 06 (drenge) 
Planen var at starte op med et projekt allerede i starten af sommerferien, som primært 
involverede de mere nystartede håndboldspillere, og håndboldspillere fra mindre miljøer. 
Dette blev som bekendt ikke muligt. Derfor starter alle 06 drenge op samtidig, i 
weekenden den 23.+24. oktober 2020.  
 
 
 
 
Dialogen imellem vores talenttræner og jer som klubtræner bliver derfor endnu vigtigere i 
denne sæson, da vi ikke har kunne starte samlinger i HRØ-regi, eller kunne overvære 
træninger eller kampe for årgang 06. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis der opstår tvivl 
eller spørgsmål. 
 
Skulle de ekstra samlinger kollidere med stævner, er det med den begrundelse ok, at 
melde afbud til HRØ-træningen 
 
 
Datoerne for resten af vores samlinger kan ses på vores hjemmeside under ”Talent”, 
hvor alle indkaldelserne også vil være tilgængelige ca. 10 dage inden en samling.  
 


