Notat – EU-møde 2. marts 2021 – via MS Teams
1. Status DHF
MH oplyste, at DHF har lukket for alle talentaktiviteter til udgangen af marts, og dette forlænges
formentlig til 5. april, afhængigt af regeringens udmeldinger. Afventer, hvad der sker derefter.
Vi må gerne holde samlinger for U-hold, da de kategoriseres som professionelle atleter via Team
Danmark, men vi har valgt ikke at holde samlinger for HU19, DU17 og DU19, da en del af
spillerne ikke er i regelmæssigt træningsforløb pga. nedlukningen af indendørsidrætten.
Det er også et hensyn ikke at ville presse spillere til at rykke til andre miljøer for at komme til at
træne.
DHF’s prioritet har været at holde A-landshold + ligaer åbne.
Vi har dog valgt at afholde den planlagte HU21 samling i marts, da alle spillere er i gang for deres
klubber (enten liga eller 1. div.). Desværre er VM for nylig blevet aflyst for både HU21 og HU19.
Forsøger at støtte op om spillernes udvikling og motivation på anden vis.
2. Genstart af Talenttræning og kreds-/distrikts-/regionstræning.
Oplægget fra FDL og BTO blev gennemgået
Ift. til kreds-/distrikts-/regionstræningen er det essentielt at tilgodese gruppen af 06 piger og 05
drenge, som ikke er kommet ind som planlagt. Vi må ikke stresse dem ved at skulle igennem for
meget på for kort tid, det er vigtigt, de får en god oplevelse. Vi får mulighed for at se dem træne og
spille, og de får et godt forløb.
FDL og BTO havde udarbejdet 3 scenarier ift. genstarten af kreds-/distrikts-/regionstræningen,
som blev diskuteret.
CJ: alle 3 forslag er fine, men svært at vurdere for/imod, når man ikke ved, hvad der sker ift.
restriktioner
MS: OK til alle, men er mindst glad for nr. 3, da det kan blive presset at komme så sent i gang
BS: hælder til nr. 2, tror ikke, turneringen kommer i gang igen, så spillerne skal have tid til at blive
klar.
Der var generel enighed om, at det er mest realistisk at gå efter forslag 2, og det blev
understreget, at der helst skal være samme model over hele landet.
BT spurgte til, hvad holdningen var ift. at lade spillere deltage som medier ved. Symposiet etc.,
idet det kan betyde, at nogen kommer i gang før andre. Der er også udfordring omkring udtagelse,
da man ikke har kendskabet til spillerne. Det kræver også, at vi kommer i gang inden, så spillerne
er klar til det rent fysisk/spillemæssigt.
FDL og BTO laver udkast på baggrund af ovenstående som koordineres med Frederik ift. en
udmelding.

