
 

Eliteudvalgets beretning 2019/20 
 
 
Det blev det år, hvor vi aldrig er kommet i gang pga Corona.  
 
 
Der var rigtig mange piger årgang 2006 tilmeldt fra klubber i JHF kreds 6 til vores udtagel-
sesstævne i Hedensted sidst i oktober, men på dette tidspunkt var der lukket for håndbolden 
i DK. Vi var i gang med at træne vores drenge årgang 2005, de skulle forsætte deres træning 
frem mod kredsstævnet i januar, men dette udtagelsesstævne blev også lukket ned. 
 
Vi skulle her i 2021 i gang med, at vores kredstræner skulle ud i klubber og træne, men dette 
blev det sat en corona-stopper for. Det vil vi prøve at sætte i gang i løbet af 2021/22 
 
Hidtil har drengene kredstrænet i 2 år og pigerne i 1.5 år, hvor kredstræningen for pigerne 
fremadrettet er fra april/maj til kredsstævnet i januar.  
Vi oplevet, at klubberne ofte tilmelder et helt hold til iagttagelsesstævnet, så kredstrænerne 
har ofte stået med op til 60 spillere. Nogle af de bedste spillere får, incl. kredstræningen op 
til 6 træningspas om ugen.  
Den nye kredstræning skal udover selektion også være et reelt udviklingsarbejde. Vi vil 
gerne udvikle både spilleren, deres klubtræner, og hele deres træningsmiljø. Vi vil gerne 
have kredstræningen flyttet ud i klubberne, og så vil vi gerne fremadrettet lave et samarbejde 
mellem EU og de øvrige udvalg. Udover træning i klubberne, kan disse træninger også være 
med til at lave PR for uddannelse og for kredsen som helhed. 
 
Det 1. år af kredstræningen tænkes erstattes af områdetræning af ”uslebne diamanter”, 
dette foregår ud i klubberne, samt en miljøindsats, hvor kredstrænerne tager ud et par gange 
i de store klubber og snakker træning/udvikling. Det sidste år af kredstræningen bibeholdes 
som den klassiske kredstræning, som vi kender i dag. Dialogen skal foregå via trænerne, 
måske via en Facebook gruppe. Det er vigtigt, at det er det næste-bedste lag der skal ud-
vikles, de bedste skal nok få en god træning ud i deres hjemklubber. 
 
Vi forventer, at vi på denne måde kan få berøring med omkring 50% af spillerne i en årgang. 
Udfordringen er at få klubberne med på ideen. 
 
Jeg ønsker for vores kredstræner, at de snart kan komme i gang med deres træning af vores 
talenter i JHF kreds 6. 
 
På pige siden har vi forsat ansat Lars Høgh og Troels Pedersen som kredstrænere. På 
drenge siden har vi Kristian Back, Ronnie Mathiasen og Søren Nørgaard. 
 
Et par gange om året har vi besøg af DHF´s talenttrænere, som er tilknyttet vores kreds. Det 
er for alle, en positiv oplevelse, som på et tidligt tidspunkt giver talenttrænerne mulighed for 
at følge spillerne og deres udvikling. Samtidig kan vi jævnligt finpudse træningerne, så de 
svarer til det spillerne vil oplever, hvis de udtages til et videre forløb under DHF. 
 
Tak til alle kredstrænerne, som med stor kompetence og entusiasme har bidraget til, at 
kredsens talenter har fået mulighed for at yde deres bedste til både fællestræning og kreds-
stævner. Tak for samarbejdet og jeres måde at være på, samt et velment tak til alle, som 
har assisteret os i forbindelse med kredsens hold.  
 



 

 

En særlig tak til medarbejderne i Hedensted Centreret, hvor vi serviceres optimalt, og her 
er jeres indsats med til, at hjælpe vores talentarbejde i kredsen.  
Stor tak til bestyrelsen og kontoret som altid har bakket op og hjulpet med mail og gode 
snakke.  
 
Hermed siger jeg tak for denne gang som eliteudvalg formand. 

 
Karina Jensen 

Eliteudvalget JHF kreds 6 
 


