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1. Nyt fra DHF og distrikter/kredse 
MH informerede om de strukturelle ændringer i administrationen ift. at Morten 
Stig er blevet formand, samt at Søren Skaastrup er blevet ansat som 
talentchef. Første fokuspunkter for Søren er at skabe relationer ud til 
talentsystemet og herefter klubber/colleges/morgentræningstilbud. Herudover 
indbefatter hans arbejdsopgaver at facilitere møder med interessenter ift. 
talentstrategien, samarbejdet med KMD People Succes vedr. data på især det 
mentale område, på sigt at sikre større sammenhæng i 
morgentræningstilbuddene og det overordnede ansvar for talentstrukturen.  
Simon Sørensen er blevet ansvarlig for udviklingstruppen efter Henrik 
Kronborg.  
DHF har lavet aftale med 4Player ift. elitevejledning, herunder Dual carreer, 
forberedelse på tiden efter håndboldkarrieren og generel trivsel. KJ stopper 
derfor som elitevejleder. 
MH gav herefter en status på coronasituationen ift. TT og landshold, samt på 
Masterplan ansøgningsprocessen. 

CGL oplyste, at der var planlagt styregruppemøde om ny struktur 15/9.  
Talentseminar 2021 udskydes til 2022, fx i foråret, og der vil blive set på 
relevante temaer, når vi kommer tættere på. 

JHF – BS oplyste, at kredsene er i gang med de nye årgange og kører 
parallelle forløb med de nye 06 drenge/07 piger, og har opsamling for 05 
drenge/06 piger. Afventer at se, hvor mange der er til træningerne. 
FDL/BT bemærkede hertil, at planerne i kredsene er gode, på nær i kreds 7 
og 8. De ser dog her muligheder i, at en central klub kunne stå for træningen. 
Dette er allerede iværksat på drengesiden. MH vil dog kraftigt opfordre til at 
fastholde dialogen med kreds 7 og 8 (EU-formændene), så alle er på linie og 
enige om processen. 

FHF – CJ oplyste, at man her starter med 06 drenge og 07 piger, i år uden 
baggrunden i udviklingscentrene pga. coronapausen. CJ havde et online 
møde med alle de fynske klubber for at sikre, at de var skarpe på 
indstillingerne, og det er efterfølgende lykkedes fint. FHF afholder 2 



 

fredagssamlinger for 05 drenge og 06 piger efter aftale med DHF, men 
udsætter UC træningen til januar, så der ikke er 3 ting i gang samtidig. 

HRØ – MS berettede, at man her starter så småt op med 06 drenge og 07 
piger. Det er aftalt, at man på pigesiden også laver samlinger for årgang 06, 
hvor DHF talenttrænere kommer forbi og superviserer.  
 
MH har hørt, at HRØ har meldt ud til klubberne, at U13 piger (08) allerede 
indstilles nu, hvilket ville være imod DHF’s politik omkring selektion. 

CGL har efter dette møde undersøgt sagen, og følgende oplyses:  
 

Der sker ingen selektion her. Arbejdet med disse spillere starter først i maj måned. 
Det er korrekt, at der er skrevet til klubberne om U13 spillere, men formålet er alene 
at vide, hvilke spillere der findes på 08 årgangen (specielt i de små klubber), så disse 
kan følges frem mod maj. 

Det bemærkes desuden, at når FHF starter op med 07 drenge/08 piger til 
januar, er der IKKE tale om selektion, det er et åbent tilbud til ALLE spillere, 
som har lyst, og som klubberne kan tilmelde. 
 

2. Status på kommissorium 
MH gennemgik det rundsendte udkast på kommissoriet for arbejdet med ny 
talentstruktur, som herefter blev diskuteret. 
Det blev pointeret, at projektet bør forankres direkte i Bestyrelsen, dvs. at der 
ikke opereres med en styregruppe. 
Det blev samtidig understreget, at træningen stadig vil skulle foregå 
decentralt, og at vi stadig har brug for de mange gode lokale folk/trænere, der 
har bidraget hidtil. Det er vigtigt, at dette meldes klart ud, og BS, CJ og MS må 
meget gerne formidle budskabet i deres respektive områder. MH stiller 
desuden gerne op, hvis der er behov for det i en bestemt sammenhæng. 
BS bakkede op om udkastet, og kunne godt lide tanken om, at man har det 
hele menneske med i strategien. Han fandt også, at der er brug for noget nyt, 
idet det gamle system ikke giver mening mere. Økonomien er selvfølgelig 
vigtig, og man skal derfor sikre at få beslutningstagerne med på vognen. 
Arbejdet med talentstrukturen bør koordineres ift. arbejdet med ny struktur. 
CJ bakkede også op, og bemærkede, at det største arbejde vil ligge 
decentralt, idet det skal sikres, at der er en fælles metode. Pt. er der mangel 
på trænere i de små klubber pga. den store centralisering. Det er vigtigt, at vi 
kommer hurtigt i gang med at se på, hvordan vi kan støtte op. 
FDL understregede, at det vil virkelig give noget, hvis der kan ensrettes ude i 
de lokale områder, og BT tilføjede, at det samtidig ville give mulighed for at 
udvikle nogle unge trænere. 
 
Alle blev opfordret til at sende evt. øvrige ting/kommentarer til kommissoriet 
hurtigst muligt, herefter vil CGL og MH gå videre ift. arbejdet frem mod at 
præsentere det endelige kommissorium for Bestyrelsen. 



 

3. Status på talenttræningen 
Emnet blev drøftet under punkt 1 

4. Eventuelt 
Datoer for iagttagelsesstævner: 
Iagttagelsesstævnet i JHF ligger 22-23/1 i Fjerritslev for både piger og drenge 

Iagttagelsesstævnet i HRØ ligger lørdag den 15/1 – drenge i Roskilde hallen 
og piger i Helsinge hallen. 

 

5. Næste møde 
26. oktober 17.30 – evt. online 
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