Brøndby 6. november 2020

Referat fra EU-møde
27. oktober 2020 i Odense
Deltagere:

Carsten Grønmann Larsen, Michael Svendsen, Carsten Jensen, Bjørn
Sommer, Flemming Dam Larsen, Bo Tolstrup, Morten Henriksen og
Anette V. Pedersen (referent)

1. Opfølgning på seneste møde
Ingen bemærkninger
2. Nyt fra DHF og distrikter/kredse
Det, der fylder mest er, hvad man skal gøre ift. distriktstræningen og den udskudte
strukturændring. Der var møde i sidste uge, og processen omkring dette er sat i
gang igen, idet der var nye forslag. Der afholdes møde igen i november/december.
Det kunne være en mulighed med opdeling i indsatsområder, så man ikke sætter alt
i gang på én gang, men tager det gradvist.
CGL har afleveret budgetønsker for EU til godkendelse, og der er lagt økonomi ind til
diverse møder samt til et talentseminar i 2021 (muligheden for afholdelse
forår/sommer vurderes ift. COVID-19 situationen).
MH supplerede med, at Landsholdsbudgettet også er lagt for 2021, det pga.
belastningen fra COVID-19 barberet helt ind til benet.
FDL: Lina Rask er kommet godt i gang på TT, store forventninger til det mentale
arbejde.
BT: Det er lykkedes at skabe bedre samarbejde med landstrænerne. Henrik
Kronborg var med hele samlingen i september, og det medførte god sparring og
løftede niveauet. Der har været gode tilbagemeldinger fra drengene, som har udtrykt
og større begejstring/motivation.
VM for DU20 og DU18 er endnu en gang blevet udskudt, HU18 og HU20 EM er
blevet aflyst.
MH: Der er stort pres på i landsholdsafdelingen pga. COVID-19 og de mange akutte
opgaver omkring justeringer, frigivelser, testning, økonomiske udfordringer m.v. Det
var positivt at kunne gennemføre damernes Golden League, trods udfordringerne.
Der har været afholdt møde med spillerrådet på damesiden med god feedback fra
både spillere og HSF
Dokumentarister har fulgt dame-A i et år, serien vises på DR1.
Masterplanen for 2021 skal snart afleveres, og pt. er der stor tilfredshed fra Team
Danmark.
Performanceprofilen blev introduceret i sommers, og er funderet på et godt og
grundigt arbejde og en enig ekspertgruppe.
Arbejdet med den nye talentstrategi fortsætter. Styregruppen har haft møde med alle
landstrænere, samt med talentfolkene på både drenge- og pigesiden. Her var der
god kommunikation og debatter. Der er også indhentet erfaringer fra

landsholdsspillere, og næste skridt er møder med repræsentanter fra relevante
håndboldmiljøer.
3. COVID-19 – bør vi have fælles holdning til gennemførsel af træning og
forholdsregler?
Samlinger med overnatninger er indbefattet af forsamlingsforbuddet (10 personer).
Dagssamlinger kommer an på alder.
Vi kan ikke afvikle årgangssamlinger eller TT med overnatninger.
Det vil blive debatteret, om der kan afholdes dagssamlinger
Landsholdsbruttogruppespillere er som Team Danmark atleter undtaget fra reglen.
Vi skal dog være enige med TD om, at samlingerne afvikles på en ansvarlig måde.
Der var et ønske fra distrikterne omkring fælles retningslinier ift. træninger og
udmeldinger ift. COVID-19. Dette bliver koordineret fremadrettet.
Ift. landshold og TT, er holdningen, at alt hvad vi må og kan afholde forsvarligt, vil vi
forsøge at gennemføre.
CJ henstillede til, at man både særligt på TT og i distriktstræningen husker at
overveje, hvor vigtigt det er med samlinger lige nu. Hvis der opstår smitte til en
samling, kan det nemlig føre til mange aflyste kampe i klubregi og så kan der opstå
en stor pukkel senere hen, hvor der er endnu mindre plads i kalenderen.
Kan man overveje at flytte iagttagelsesstævnerne for at give spillerne ens vilkår? I så
fald skal det diskuteres med TU.
MH opfordrede til, at der tænkes ud af boksen. Fx kunne man spille mod hinanden i
mindre grupper, også til iagttagelsesstævnerne.
Vi skal sikre, at vi ikke mister noget ift. årg. 05 drenge og årg. 06 piger.
Samlinger: det er vores anbefaling af der bør holdes en pause på 4 uger i
distriktstræningen. Der kommer heller ikke til at være samlinger i TT-regi
Der afholdes Teams-møde, når man kommer tættere på 22. november for at
beslutte, hvad EU anbefaler fremadrettet.
Der må gerne komme en melding fra EU ift. kreds-/distriktstræning.
DHF melder ud omkring TT og årgangstræning, og støtter op om meldingen omkring
ovenstående.
Dette sendes ud sammen og fælles ordlyd, bare med forskellig afsender. [er sket]
4. Evaluering af talentstruktur – DHF og lokalt
Samarbejdet mellem TT og distriktstræning: samarbejdet er generelt godt.
HRØ: det har været meget bedre end tidligere.
JHF: er det den en talenttræner eller den talentansvarlige, der kommer ud?
DHF er forpligtede til 2 besøg om året, de talentansvarlige beslutter, hvem det er og
det kan lige så godt være den talentansvarlige som en talenttræner.
FHF: har haft stor kontakt på drengesiden, lidt mindre på pigesiden, men stadig
indenfor aftalerammen.
Der var enighed om, at rekrutteringsgrundlaget er anderledes i dag, og at man derfor
bør nytænke systemet. Det kan være nødvendigt med større centralisering, og at
man så bruger ressourcer på at komme mere ud i nærmiljøerne og bidrager til
træningen i klubberne.
Måske behøver vi ikke vente på den overordnede strukturændring, før vi begynder at
diskutere muligheder og se på, hvordan vi kan optimere. I forlængelse af møderne

omkring talentstrategi kunne man afholde et seminar for distriktsfolkene i EU-regi i
foråret omkring dette.
CGL har medtaget økonomien i strukturdebatten, da tidligere ønsker om at
overdrage kreds- og talenttræning til DHF ikke kan ske uden der følger økonomiske
midler med ind i arbejdet.

5. Sag om udlevering af mailadresser fra DHF til klub
MH informerede om konkret sag, og DHF’s håndtering af denne, og svarede på
spørgsmål om tidligere oplevelser i distrikterne.
Det er vigtigt, at vi kan vende sådanne sager i EU, så vi kan lære af det og sikre ens
retningslinier.
Politik omkring fiskeri er opdateret på DHF’s hjemmeside, så budskabet nu er helt
tydeligt (https://haandbold.dk/landshold/ungdomspolitikker-i-dhf/)
Der var enighed om at det er den administrative ledelse, som i alle tilfælde afgør
eventuelle sanktioner. Det politiske system kan opstille rammer, og samtidig arbejde
for at der er ens retningslinjer i hele håndbolden. De nye retningslinjer er efter en
vurdering dækkende.
6. Holdfællesskaber – orientering om indstilling til DHF’s bestyrelse samt
holdninger fra eliten
Udvalg i DHF + kompetente folk har kigget på problematikken, det skal dog
bemærkes, at der er mange forskellige typer holdfællesskaber.
Indstilling: Holdfællesskaber er tilladt med alle muligheder, så længe der er besøg af
en konsulent, der har en værktøjskasse og kan vejlede, samt at der ikke er tale om
en langtidsløsning.
Der var positiv stemning i EU om den del af indstillingen, der gik på at nedsætte en
arbejdsgruppe, der skal kigge på fordele og ulemper ved et blåstemplings-/
licenssystem.
7. Skal der være fælles årsplan i ungdomselite og landshold DHF/lokalt?
Der er allerede lavet aftale om, at TT skal lave planerne et år i forvejen, så Søri/TU
kan få dem. Det er en aftale, at TT-weekenderne skal holdes fri. Der skal dog
arbejdes med at få dette til at leve overalt, så der sikres en bedre planlægning og
mere vi ikke overbelaster vores unge spillere på dette grundlag.
8. Niveaustævner contra kvalturnering
MS: HRØ har fået positive tilbagemeldinger ift. niveaustævner, det har været særlig
godt for ”midterholdene”
BS: kval strækker sig over for lang tid, og udskyder dermed turneringsstart. Samtidig
betyder det, at spilleren skal toppe 2 gange. Der kan dog være geografiske
udfordringer ift. niveaustævner.
CJ: det er et problem, at vi gør det samme på U-17 og U-19. Niveaustævner er fint
på U-17, men ikke hensigtsmæssigt på U-19. Her ville et licenssystem være bedre.

Vi skal være opmærksomme på, at der er stor økonomi bundet op på stævnerne.
Der tages ny dialog om dette.
9. Eventuelt

TO-DO LISTE
-

Teams-møde i november (efter udmelding fra Regeringen omkring næste fase)
Planlægning af møde med distriktsfolk ift. optimering af talentstruktur/distriktstræning

