Eliteudvalget
Dansk håndbold er på alle niveauer i en stadig brydningstid! Dette til trods for mange gode internationale
resultater på såvel ungdoms- som seniorniv – senest med sølvmedaljen ved det netop overståede OL i Tokyo.
Sagt med andre ord performer vi som forbund på et acceptabelt højt niveau – set ud fra et elitemæssigt
perspektiv. Dog ser vi nationer – nye som gamle, der rykker niveaumæssigt, hvilket skærper kravene til vores
elitestruktur i et mere fremtidsmæssigt perspektiv.
For at det skal lykkes må der fremadrettet være fortsat fokus på udviklingen i vores talent- og elitestruktur.
De frivillige i klubberne
I den her sammenhæng skal vi ikke glemme, hvor stor betydning de frivillige trænere og ledere har haft og har
i dette arbejde. I klubregi er der skabt en underskov af gode og entusiastiske håndboldspillere, trænere og
ledere, der udvikler vores sport på alle sportslige niveauer.
Dette er en grundlæggende og traditionel kultur i dansk idræt og fremadrettet skal vi ikke undervurdere effekten
af dette arbejde. Herfra skal der lyde en stor tak til de ledere der ofrer rigtig mange frivillige timer i hallerne for
at skabe dette fundament – typisk uden en bøjet femøre!
Kredstræning

I DHF´s elitemæssige perspektiv er vores kredstræning det første step efter
klubniveau, hvor spillere får den opdragelse samt uddannelse/udvikling, der skal til
for at opnå eliteniveau.
DHF´s korps af talenttrænere er i den forbindelse gode sparringspartnere, hvorfor
de løbende har tilstedeværelse ved vore træninger.
Det forløbne år har af gode grunde ikke gjort dette arbejde muligt, hvorfor DHF´s
eliteudvalg har besluttet, at efteråret skal råde bod på efterslæbet – hvis alt går vel!!

Det betyder i praksis en koncentreret indsats, hvor der skal fokuseres og trænes med de ”tabte” årgange –
piger (06) og drenge (05) og parallelt med den nye årgang – piger (07) og drenge (06).
Kredsstævne(r)
Piger (06) og drenge (05) kommer ikke til kredsstævne i traditionel forstand, da ressourcer, turneringskalender
mv. ikke tillader dette.
Som alternativ har EU og talentansvarlige under DHF besluttet, at den ”frie” turneringsweekend før jul skal
anvendes til afvikling af en træningskamp mod typisk en nabokreds. I hvilken form mv. er ikke helt fastlagt
endnu.
Kredsstævnet for piger (07) og drenge (06) skal planmæssigt afvikles efter den traditionelle struktur.
I år har kreds 2 værtskabet og stævnet vil blive afviklet lørdag d. 22. og søndag d. 23. januar 2022.
Samfundets genåbning har givet et ekstraordinært pres på landets haller og kulturcentre. Aflyste
arrangementer af enhver art er flyttet til det kommende vinterhalvår med den konsekvens, at det har været
umuligt at finde et spillested med to sammenhængende haller.
Kredsstævnet i januar bliver derfor afviklet i hhv. Idrætscenter Jammerbugt Fjerritslev og Thorup-Klim Hallen,
hvor sidstnævnte ligger i kort afstand til Fjerritslev.
Talentstruktur
Fremtidig struktur i DHF og relaterede underudvalg er desværre ved at
være et fast punkt på diverse dagsordner og nu også i beretninger!!
Modernisering af talentstrukturen er stadig på tegnebordsstadiet i DHF´s
eliteudvalg. Processen har som alt andet været sat mere eller mindre på
standby gennem nedlukningen og ret beset har man også skelet lidt til
udfaldet af den grundlæggende strukturreformation i DHF. Den del synes

nu at være tættere målet, hvorfor det må være et håb, at en ny talentstruktur er på trapperne – behovet er
under alle omstændigheder til stede.
Sædvanen tro skal der lyde en stor tak til såvel trænere som ledere!
Bjørn Sommer
Formand eliteudvalg, JHF

